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RESUMO:  

Em um mundo cada vez mais industrializado, as bicicletas surgem como um meio 
alternativo para a locomoção entre lugares e como forma de praticar exercícios a fim de 
melhorar a qualidade de vida de seus usuários, visto que o uso das bicicletas favorece o 
emagrecimento,  melhora o tônus muscular e proporciona bem estar e aumenta o fôlego 
por meio de uma prática constante do esporte. O trabalho teve como objetivo analisar as 
diferentes modalidades que podem ser praticadas com o uso de bicicletas e avaliar o uso 
de tal esporte pelos alunos do Ensino Fundamental do Colégio Interativa. O projeto está 
em fase inicial de execução e assim que o questionário for elaborado e aplicado, será 
possível avaliar o impacto que as bikes possui na vida de seus praticantes. 
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INTRODUÇÃO 

 

A história da humanidade é construída através de pesquisas. É importante ressaltar 

que qualquer pesquisa sempre leva assinatura de alguém, normalmente um pesquisador, 

o que por sua vez faz com que a história contada tenha sempre um viés, seja sempre uma 

versão dos fatos. Um dos melhores exemplos destes caminhos e versões da história é a 

famosa bicicleta de Leonardo da Vinci, que hoje se sabe tratar-se de uma fraude cometida 

por um monge, o real autor do desenho.  Em um mundo que não para de mudar, o uso da 

bicicleta como meio de transporte aumenta cada vez mais. Seja para fugir dos 

engarrafamentos ou para adotar um estilo de vida mais saudável, motivos não faltam para 

começar a pedalar.   



 

Além de ser um meio de transporte barato e sustentável, a bicicleta também é 

ferramenta para quem quer apenas se exercitar. E seu uso, não importa para qual 

objetivo, traz diversos benefícios à saúde pois é um exercício que acelera o metabolismo, 

ou seja, faz com que o seu corpo queime calorias mais rapidamente. O resultado é menos 

acúmulo de gordura no organismo e, consequentemente, uma silhueta mais magra. 

No ciclismo existem diversos tipos de modalidades e bicicletas de acordo com o 

tipo de terreno e prática que deseja ser realizada 

        

Figura 1 - Bike BMX          Figura 2 – Prática de esporte 

   Fonte: Google Imagens, 2021    Fonte: Autor 

 

OBJETIVO  

 

Divulgar os benefícios que a prática do ciclismo trás para os usuários, e também 

verificar o tanto de pessoas do Colégio Interativa que fazem o uso de bicicletas, além de 

realizar uma descrição detalhada sobre as principais modalidades de bike. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

A prática de esportes físicos é um aliado na busca de uma vida mais saudável para 

seu usuário e as bicicletas são um meio de transporte mais econômico e mais saudável 

para o meio ambiente. Será que os alunos do Colégio Interativa praticam esse esporte?  

Se sim com qual frequência? 



 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta é uma pesquisa bibliográfica e, devido a isso, se utiliza de sites e outras fontes 

para fundamentar seus apontamentos. A fim de cumprir seus objetivos, primeiramente 

busca-se compreender as características de algumas modalidades que podem ser 

praticadas com o uso de bicicletas. 

Após isso, será feito um questionário com alunos do 6° ano e do 9° ano do Colégio 

Interativa de Londrina para avaliar se eles fazem uso de bicicletas como forma de lazer e 

como uma aliada na busca de uma vida mais ativa e saudável 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após uma pesquisa teórica realizada com o auxílio de algumas fontes de pesquisa, 

chegou-se aos seguintes resultados em relação aos estilos principais de bicicletas, como 

a bmx que é uma bicicleta menor de aro 20 que tem como grande finalidade facilitar as 

manobras que são praticadas utilizando-a devido ao seu peso menor. 

Além dela tem-se a mtb moutain bike que é uma bicicleta que se encontra no 

tamanho de aro 26 e 29 que apresenta uma suspenção feita para andar em terrenos como 

estradas de terra e também no asfalto. Tem-se também a bicicleta de downhill feita com 

suspenção no quadro e no garfo e é indicada para realizar trajetos que apresentam 

rampas de terra. 

Em relação ao questionário as questões estão em processo de elaboração e assim 

que forem finalizadas serão aplicadas nas turmas do Ensino Fundamental II para analisar 

o uso das bicicletas pelos alunos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Por meio da realização de um levantamento bibliográfico foi possível analisar as 

diferentes modalidades que o ciclismo pode oferecer ao seu usuário e os diversos 

impactos positivos que a prática de tal esporte pode trazer à vida das pessoas. 



 

 O projeto está em fase inicial de desenvolvimento e na próxima etapa será 

elaborado o questionário que será aplicado nos alunos do Ensino Fundamental do Colégio 

Interativa de Londrina para analisar a relação deles com essa atividade. 
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