


 

 

TERMÔMETRO 
 

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL SCHWINN®CYCLING (NÍVEL BRONZE) 
 

Você está recebendo uma pesquisa referente ao primeiro dia de Certificação 
Internacional Schwinn Cycling Nível Bronze. Será muito importante para nós 
que você preencha os itens abaixo. E não esqueça: a sua avaliação e os seus 
comentários são uma excelente fonte de informação para aperfeiçoarmos os 
nossos trabalhos e de todos aqueles que participaram da produção, 
organização e desenvolvimento do conteúdo do encontro.  

 
 J K L 

· Organização geral do curso    
· Material Didático (apostila e audio visual)    
· Pontualidade     
· Instalações e acomodações para as aulas    
· Conteúdo geral abordado no dia    
· Educador/Master Insctructor     
· Conteúdo desenvolvido pelo Master Insctructor     

Você está saindo deste encontro com que nível de:    
· Entusiasmo    
· Inspiração    
· Segurança    
· Clareza    
· Conhecimento    

 
Comentários e sugestões:  
 
 

 
Ao final do dia, as suas expectativas foram: 
(  ) Plenamente satisfeitas  (  ) Parcialmente atendidas  (  ) Não foram atendidas 
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CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL SCHWINN®CYCLING (NÍVEL BRONZE) 

 
Você está recebendo uma pesquisa referente ao segundo dia de Certificação 
Internacional Schwinn Cycling Nível Bronze. Será muito importante para nós 
que você preencha os itens abaixo. E não esqueça: a sua avaliação e os seus 
comentários são uma excelente fonte de informação para aperfeiçoarmos os 
nossos trabalhos e de todos aqueles que participaram da produção, 
organização e desenvolvimento do conteúdo do encontro.  
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· Material Didático (apostila e audio visual)    
· Pontualidade     
· Instalações e acomodações para as aulas    
· Conteúdo geral abordado no dia    
· Educador/Master Insctructor     
· Conteúdo desenvolvido pelo Master Insctructor     

Você está saindo deste encontro com que nível de:    
· Entusiasmo    
· Inspiração    
· Segurança    
· Clareza    
· Conhecimento    

 
Comentários e sugestões:  
 
 

 
Ao final do dia, as suas expectativas foram: 
(  ) Plenamente satisfeitas  (  ) Parcialmente atendidas  (  ) Não foram atendidas 
 
 
 
 



CADASTRO
Preencha todos os campos abaixo com letra de forma legível.

TERMO DE RESPONSABILIDADE E ADESÃO
Declaro participar deste evento de livre espontânea vontade e estar ciente e de acordo com todos os termos desta inscrição, participação e certificação do mesmo. Cedo meus direitos de imagem 
(foto e vídeo) para a utilização em material gráfico, revistas, sites e materiais de divulgação pela Schwinn® Cycling e pelo organizador deste evento. Estou apto(a) e em pleno gozo de minha saúde, 
isentando a Schwinn® Cycling e os organizadores deste evento das responsabilidades civis e criminais por eventuais problemas ocorridos em decorrência de minha participação neste evento.

_______________________________________
Assinatura do(a) participante
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Bem - Vindo à Schwinn® Cycling! 
 
A Schwinn® Fitness tem percorrido um longo caminho desde a construção da primeira 
bicicleta para academias e nós ainda estamos apaixonados e dedicados às mesmas e 
ao impacto que isto pode causar na saúde e boa forma das pessoas. 
Hoje, há muitos programas de ciclismo e cada um deles tem algo único para oferecer. 
Contudo, o Schwinn® Cycling é o único programa que combina uma tradição de 100 
anos de umas das mais famosas companhias de bicicleta do mundo com os melhores 
instrutores no mundo! 
O programa Schwinn® Cycling é baseado em três elementos críticos que o destacam 
de todos os outros programas. Estes elementos asseguram sucesso para instrutores 
e alunos. 
Nos o chamamos de A, B, C’s Schwinn® Cycling. 
 
Princípios Autênticos do Ciclismo  
Todos os elementos do programa estão enraizados nos princípios, abordagem e 
ciência do ciclismo nas ruas. 
 
Orientação Básica 
O programa é simples, sem intimidação para instrutores e participantes e acessivel a 
todos. 
 
Treinamento - Estilo Instrutor 
Instrutores são ensinados como ser ótimos técnicos e como interagir com seus 
alunos. 
 
O programa Schwinn® Cycling é escrito e designado para complementar 
perfeitamente a introdução da nova série de bicicletas Schwinn® Authentic Cycling 
(A.C.). As bicicletas Schwinn® A.C. são as mais avançadas tecnologicamente no 
mundo e são designadas para levar as aulas de ciclismo indoor para um próximo 
nível! 
 
Muitas das técnicas, habilidades e informações fornecidas no programa Schwinn® 
Cycling podem ser estendidas e implementadas em qualquer aula de ciclismo indoor, 
as bicicletas da série Schwinn® Authentic Cycling ampliam os resultados deste 
programa de treinamento. 
 
Para outras informações por favor visite o site SchwinnEducation.com para saber 
mais sobre nossas variedades de programas e treinamento para profissionais de 
fitness. 
 
Obrigada pela sua presença no Curso de Certificação de Instrutores da Schwinn® 
Cycling. 
 
8000 NE Parkway Drive | Suite 220 | Vancouver WA 98662 
www.schwinneducation.com | 
www.facebook.com/SchwinnCyclingInternational 
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O Sistema de Educação da Schwinn® Cycling 
 
O sistema de educação da Schwinn® Cycling é um processo bem estruturado que 
habilita o treinador da Schwinn® Cycling a desenvolver todas as necessidades de 
aprendizagem passo a passo. Você também receberá um grande conhecimento sobre 
ciclismo, com a função de criar aulas interessantes e fornecer aos seus participantes 
as informações que eles necessitam. Além disso, é fácil ficar motivado na sua 
"Jornada Educacional", pois você terá um desenvolvimento pessoal através de 
módulos educacionais diferentes, passando pelo teste de Nível Prata e participando 
de Convenções Schwinn®. 
 
  
O gráfico abaixo mostra a estrutura do sistema educacional e lhe dá informações 
como você pode progredir como um Instrutor da Schwinn® Cycling: 
 

 
 
Para manter o seu certificado do nível Bronze você precisará visitar a Educação 
Continuada num período de 2 anos. 
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1. Schwinn® A.C. Bike 
    
Cor: 
Preto (A.C. Classic) 
Prata (A.C. Sport) 
Branco (A.C. Performance) 
Quadro: 
Aço (A.C. Classic & Sport) 
Alumínio (A.C. Performance) 
Direção & Resistência: 
Correia 
Sistema SmartRelease™ 
(A.C. Sport & Performance) 
Resistência magnética 
Botão Resistência 
Freio de emergência 
Altura do Banco: 
Mudança via PopPin 
Distância 0.8 cm 
Posição do Banco: 
Mudança através do PopPin 
Três posições (-0 +) 
Altura do guidão: 
Mudar de através de PopPin 
Distância 0.8cm 
Posição do guidão: 
Mudar através do PopPin (A.C. 
Sport & A.C. Performance) 
Três posições ( negativo, neutro, 
positivo) (A.C. Sport & 
Performance) 
Pedais: 
Pedais com pedaleira (A.C. Classic) 
Pedais duplos com pedaleiras e 
sistema SPD(A.C. Sport & 
Performance) 
Suporte para garrafa d’água: 
Esquerda e direita do garfo (A.C. 
Classic) 
Integrado ao guidão (A.C. Sport & 
Performance) 
Pastilhas de nivelamento/ Pés: 
Quatro pastilhas de nivelamento 
para ajustar a bicicleta 
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Painel MPower™ : 
Painel opcional para medir 
cadência, freqüência cardíaca, 
tempo, watts, velocidade e distância. 
 
 

2. Preparação para pedalar – Ajuste da Bicicleta 
É importante para a segurança fazer o ajuste da bicicleta de forma correta. 
O pião fixo ajuda os participantes a melhorar suas pedaladas, porém também requer 
boa técnica. Ele nos permite ficar fora do banco e simular pedaladas em pé. 
Na bicicleta Schwinn® é possível mudar a altura e posição do banco e a altura e 
posição do guidão (A.C. Sport & A.C. Performance). 
Se os exercícios forem com iniciantes, sempre explicar sobre o pião fixo, o botão de 
segurança e de como a bicicleta pára quando você aperta os freios de emergência 
(botão de segurança). 
 
2.1 Ajuste Rápido 
A maioria dos alunos que experimenta uma aula de ciclismo indoor pela primeira vez, 
não compreende que o professor precisa de um tempo apropriado para ajustá-los na 
bicicleta. Eles chegam momentos antes da aula começar e até mesmo durante o 
aquecimento, tornando impossível ao instrutor oferecer um ajuste de alta 
performance. Alguns novos alunos, propositalmente, chegam atrasados e evitam ser 
notados pelo instrutor ou chamar atenção dos outros alunos. 
  
O Quick Fit é uma maneira de preparar os alunos para uma pedalada segura e 
confortável em apenas alguns segundos. É um ótimo primeiro passo em favor de 
adaptá-los para um ajuste de alta performance, antes de suas próximas pedalas ou 
depois de terem experimentado algumas aulas. Mesmo que a nova série de bicicletas 
Schwinn® Authentic Cycling está designada a fazer um ajuste rápido de alta precisão 
para 80% ou mais da população, isto não substitui um ajuste de alta performance, 
mas é um grande começo, especialmente se houver um tempo limitado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuste a posição do banco para 
 a posição neutra (meio) dos  

três pontos de ajuste. 
 

 
 

Ajuste o guidão para a posição  
neutra (meio) dos três pontos de ajuste. 
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Você terá oportunidade de mudá-los 
 durante o ajuste de alta performance. 

 
 
 
 

 
 

Ajuste a altura do banco de forma 
 que ele fique no nível do seu quadril. 

Faça esta medida colocando-se em pé próximo 
 ao banco e faça uma estimativa média. 

 Como alternativa, levante o joelho 
 até que a coxa fique paralela ao chão 

 e ajuste o banco de acordo com a coxa. 
 
 
 
 
 
 

Ajuste o nível do guidão com o banco ou mais alto. 
Ajuste o guidão mais alto que o banco se o aluno tiver qualquer 

dor/pressão nas costas/ombro para minimizar o 
desconforto enquanto pedala. 

Este ajuste é baseado apenas no conforto, então seja flexível e 
ofereça ajustes que coloquem o guidão acima do banco. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sente na bicicleta e coloque os pés nos pedais. 
Ajuste o centro do seu pé sobre o pedal antes 

de apertar as tiras da pedaleira. 
Verifique uma leve flexão dos joelhos quando o pedal 

estiver próximo ao chão, reafirme a altura do 
guidão tendo a certeza que o ciclista pode mover- se 

confortavelmente tendo ombros e cotovelos relaxados. 
 
 
 
 
 
 

Você terá oportunidade de realizar novos ajustes durante a aula. 
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2.2 Dicas de Segurança 
 
Quando as posições forem ajustadas, tenha a certeza de que estão seguras. 
As tiras da pedaleira do pedal devem estar apertadas ao redor do tênis, enquanto 
o pé deve estar colocado com sua parte mais saliente (almofada do pé) sobre o 
centro do pedal. Os cadarços devem ser colocados no interior do sapato. 
 
2.3 Ajuste de Alta Performance 
 
O ideal seria que os instrutores fizessem seus alunos acostumarem-se com o ajuste 
de alta performance nas duas ou três primeiras aulas. 
 
O ajuste da alta performance assegura que a altura do banco seja ideal para o 
desempenho e eficiência da pedalada e que cada aluno esteja pedalando com os 
joelhos em uma posição neutra, o que eleva a segurança. 
 
O ajuste de alta performance pode levar alguns minutos, então reserve um tempo 
antes e/ ou depois de suas aulas e convide os alunos para um ajuste personalizado. É 
uma ótima maneira de conhecer melhor seus alunos e dar-lhes uma atenção pessoal, 
fazendo com que os mantenham freqüentes nas aulas, semana após semana. 

 
 Passo 1: Comece com os passos 1 a 3 do ajuste rápido. 

 
 
 
 
 
 

Alunos sentados na bicicleta e pés encaixados nos pedais. 
 Ajuste o centro dos pés sobre o centro dos pedais antes de  

apertar as tiras da pedaleira. Numa posição apropriada, com as  
mãos sobre o guidão, diga ao ciclista para estender uma perna  
flexionando a outra. Fazendo isto, assegure- se de que os pés 
estejam no mesmo nível que o chão. Verifique se o joelho está  

posicionado corretamente e se o aluno está  
confortável enquanto pedala. Suba e desça o banco 

até que o aluno encontre um ajuste apropriado. Isto não 
será determinado simplesmente observando o 

comprimento da perna, mas sim testando. 
 
 
 
 
 



 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquanto sentado confortavelmente no banco, como se 
estivesse pedalando, mãos no guidão, diga ao aluno para 

nivelar seus pedais com o chão. Observe o pedal da frente, 
e olhe de perto para ter certeza que os pedais estão paralelos 
ao chão. Trave o botão de resistência de forma que o ciclista 

não mova os pedais durante o ajuste. 
 

Observe a linha imaginária que sai da rotula de seu joelho e observe  
em que direção ela vai. Ajuste a posição do banco para frente e  

para trás até que esta linha imaginária se iguale ao 
 centro do seu pé(joelho neutro). 

 
Se você mover a posição do banco da posição original dos três 
pontos de ajuste, repita passos 2 e 3 até você atingir a melhor 

combinação entre altura e posição do banco. O objetivo é 
encontrar uma altura confortável e ao mesmo tempo 

mantendo a neutralidade do joelho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redobre a atenção na altura e posição do guidão, tenha certeza de 
que o ciclista pode mover- se confortavelmente com cotovelos e 

ombros relaxados. Faça ajustes, se necessários,  
permita que o ciclista pedale por alguns momentos e  

se sintam confortáveis com seus ajustes.  
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3. A Pirâmide de Treinamento - Visão geral 
Compreender a bicicleta, regular a bicicleta e a ciência da bicicleta são extremamente 
importantes para garantir a segurança e eficiência dos exercícios de seus alunos. 
Contudo, isto não é o que os fará voltar semana após semana. Para isto, você precisa 
fornecer aos seus alunos uma grande experiência durante o treino. A Pirâmide de 
Treinamento da Schwinn® Cycling é destinada a priorizar todos os aspectos 
importantes para ser um grande treinador de maneira que seja fácil de se 
compreender e implementar na aula, e assegurar que você e seus alunos se 
beneficiem ao máximo. Individualmente utilizados, cada elemento da pirâmide de 
treino irá fornecer algumas habilidades. Entretanto, fazendo a fusão de todos os 
elementos, priorizando-os, você pode mudar a maneira de motivar, comunicar e 
ensinar seus alunos. E, ela garante que você obtenha o máximo da tecnologia de 
medidas que está bem ai, dentro da sua bicicleta. 
A Pirâmide de Treinamento da Schwinn leva em conta todas as características dos 
maiores técnicos do mundo, que sabem explorar o melhor de seus atletas. Estes 
técnicos não se utilizam de instruções casuais, planos vagos, dicas gerais ou técnicas 
motivacionais desorganizadas. 
A Pirâmide de Treinamento da Schwinn® Cycling está baseada em três tópicos. 
Em sua base você encontrará técnicas básicas de treinamento e informará aos seus 
alunos sobre as mesmas: a Técnica, a Cadência (RPM), a Intensidade e o Tempo 
para manter a intensidade. Esse é o nível do conteúdo. 
No próximo nível você irá trabalhar com a Comunicação e Motivação, as quais 
poderão ser chamadas de nível de contato. 
No topo da pirâmide a Conexão Mente/Corpo é o objetivo de todo atleta para melhorar 
habilidades e metas. Este é o nível da conexão. 
 
Definição de "Técnico": 
Um Técnico é alguém que pode  
influenciar e guiar pessoas ao  
sucesso. Um técnico é alguém que  
passa uma mensagem aos alunos  
com inspiração e sabedoria, ao  
mesmo tempo que dá alternativas  
individuais. Diferente de outras aulas 
em grupo, onde normalmente o  
instrutor precisa ficar em frente  
da sala (devido a coreografias  
planejadas e qualidade da aula), o  
Técnico da Schwinn® Cycling pode  
sair da bicicleta para dar alternativas  
específicas. 
 Por exemplo, um aluno pode usar  
a técnica de pedalar em pé numa  
subida enquanto outro está sentado  
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e simulando pedalada em terrenos 
planos. O técnico tem a possibilidade de dar direção 
de dar instruções individuais tais como  
variações de intensidade e um feedback pessoal de cada aluno. 
3.1 Conteúdo: Técnicas 
 
O programa da Schwinn® Cycling recomenda 
o uso das técnicas de ciclismo de rua nas aulas. 
Isto simplesmente significa que nós não  
recomendamos nenhuma técnica de ciclismo indoor  
que nós não faríamos nas ruas . Isto quer dizer  
que você reduzirá os riscos de lesões, mas 
também diminui intimidações que geralmente 
são associadas com ciclismo indoor, 
mantendo as técnicas de pedalar 
simples e familiares. Sem contar que, pedalar é 
uma das mais populares atividades no mundo. 
Não é necessário mudar ou alterar o jeito de se 
pedalar uma bicicleta simplesmente por 
capricho ou criatividade. Ao pedalar na rua, você sempre o fará em rua plana, subida 
ou combinação dos dois. E você tem a opção de sentar ou levantar, dependendo de 
como você se sinta mais confortável e conserve o máximo de energia. Finalmente, 
você tem uma variedade de cadências para escolher, dependendo de qual marcha 
você decidir pedalar. 
 
Por exemplo, numa bicicleta de rua, pode ser que você pedale numa rua plana, e se 
levante do banco quando passar por uma lombada, buraco ou numa extensão de rua 
levemente inclinada. Você poderá também ficar em pé simplesmente para descansar 
da posição de estar sentado. Ou você poderá estar subindo uma rua sentado, e com o 
objetivo de ultrapassar alguém em outra bicicleta, você poderá ficar em pé e usar um 
pouco do peso do seu corpo para ir um pouco mais rápido. Ou se você estava 
terminando os últimos 4 KM de uma corrida de bicicleta, você irá de uma forte e longa 
pedalada sentado para um sprint, no qual poderá envolver troca de marchas, ficar em 
pé, aumentando a cadência, sentar e ficar em pé novamente para cruzar a linha de 
chegada. 
 
Há uma infinidade de combinações que você poderá experimentar numa rodovia 
respeitando sua área (plana ou subida), sentado ou em pé enquanto pedala, qual 
velocidade vai e qual marcha utilizar. 
 
Na academia, há uma grande diferença entre pedalar na rua, o que limita algumas 
das possíveis opções que você precisará considerar a respeito dessas técnicas. Na 
academia não há subidas de verdade ou ruas planas. Como a sua bicicleta não está 
se movendo de verdade durante a aula, ruas planas e subidas são imaginárias e com 
a objetivo de simular uma ciclovia. 
 
Claro que, mesmo que não haja subidas e ruas planas na academia, nós encorajamos 
você a imaginar tal situação. Quando você ministra suas aulas, para valorizar a 
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experiência e fazer desta experiência algo mais autêntico, nós encorajamos você a 
ensinar simulações de subidas e áreas planas de uma maneira que se pareça com 
algo real ao pedalar na rua, incluindo pedalar numa cadência apropriada para aquele 
lugar que você está imaginando. 
Leia e estude as técnicas de ciclismo recomendadas da Schwinn® Authentic Cycling.  
Ser eficiente em modelar e ensinar técnicas apropriadas é uma importante parte do 
ensino de uma ótima aula e para se tornar um ótimo técnico. 
 
3. Posição das mãos 
Estreita  (1) 
 

              Apoie as mãos no meio do guidão. Os 
polegares deverão ficar juntos e as mãos apoiadas ou na parte lateral ou na 
região do carpo. 
 
Mãos afastadas (2) Afastamento Alternativo (2) 

                                           
 
A posição com as mãos abertas(2) é usada no plano sentado, plano em pé, combo no 
plano, subida sentado, em partes do combo na subida e na preparação do sprint no 
plano. As mãos são colocadas no guidão de forma ampla e segura. Certifique-se que 
os punhos estão alinhados com os braços. A posição com as mãos aberta é usada 
para otimizar a segurança, o equilíbrio e expansão da caixa torácica para uma 
respiração mais eficiente. A posição de mãos abertas altenativa(2) coloca os 
polegares em torno do guidão. 
 
Posição de Pé  (3) 
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A posição de Pé (3) é usada na subida em pé, em partes do combo na subida, bem como 
em partes do sprint, no plano ou subida. As mãos devem estar entre a inclinação e o fim 
do guidão, com os dedos em volta dele. 
Tente agarrar o guidão avançando os braços de forma neutra, sem rotação dos ombros. 
 

3. Descrição das técnicas 
 
  Plano sentado 
Posição plano sentado simula uma rua plana. É a técnica básica e é usada, por 
exemplo, no aquecimento e no relaxamento. A parte superior do corpo fica relaxada, 
com os braços levemente flexionados e os “cotovelos caídos.”. Estabilize o tronco 
para dar suporte à coluna, que deverá estar numa posição ligeiramente arredondada. 
Sente encaixado no banco. Deixe os joelhos numa posição reta com as coxas e 
tornozelos. 
Posição das mãos: estreita (1), aberta(2). Conecte as mãos com a bicicleta, 
diretamente no guidão. Relaxe as mãos e os dedos. Na posição mãos afastadas 
procure deixar as mãos bem seguras no guidão. 
Resistência e cadência: 80-110 rpm. Normalmente a resistência é baixa ou média. 
Em casos especiais (como numa aula de competição ou contra-relógio) é possível 
pedalar com média a alta resistência. 
 
Plano em Pé 
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Quando se pedala na rua, às vezes há mudanças de terreno com pequenas 
mudanças entre plano e subida. Para manter-se apto a pedalar com a mesma 
cadência nestas áreas, o ciclista pode colocar mais força nas pernas, levantando do 
banco. Quando se fica em pé no plano é para simular este movimento. 
Aumente sua resistência antes de levantar do banco. A parte superior do corpo está 
relaxada. As mãos no guidão tem que estar relaxadas. O peso do corpo e dos quadris 
no centro dos pedais. Tente manter as coxas perto do banco. Sem colocar força no 
guidão, assegure-se de que os ombros levemente alinhados com a linha dos quadris. 
As pedalas deverem estar fluindo. 
Posição das mãos: Mãos abertas(2), para uma melhor estabilidade da parte superior 
do corpo e para sua segurança. Manter suas mãos firmes e seguras no guidão. 
Resistência e cadência: 80-100 rpm. Note que para um iniciante é preferível 
aprender esta técnica na cadência baixa. A resistência vai de baixa a média. 
 
 
Combo no Plano   
 

                                 
 
O Combo no plano é uma combinação entre estar sentado e em pé na reta. A técnica 
é encontrada em Mountain Bikes. Esta técnica trabalhará a coordenação muscular. 
Efetue combos no plano com pequenos movimentos para cima e para baixo. 
Fique próximo da extremidade do banco com a parte posterior das coxas. Para sair do 
banco, use a força das pernas. Mantenha as mãos levemente no guidão. A parte 
superior das costas tem uma leve curvatura. Ombros relaxados. Recomenda-se um 
mínimo de 2 ciclos completos entre as mudanças de posição. 
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Posição das mãos: Mãos afastadas(2), ter a melhor estabilização da parte superior 
do corpo e pela segurança. Manter firme ao segurar no guidão. 
Resistência e cadência: 80-100 rpm. Note que para iniciantes é preferível aprender 
esta técnica numa cadência baixa. A resistência vai de baixa para média. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
Subida Sentado  

A subida sentado simula 
montanha. Devido ao fato 

de utilizarmos uma 
bicicleta estacionária, a 
parte superior do corpo 

pode mover-se 
lateralmente. A coluna 

fica ligeiramente curvada. 
Os braços estão 

descontraídos e as mãos 
no topo do guidão. 
Mantenha o punho 

alinhado com o braço, 
facilitando a corrente 
sanguínea. Devido a 

baixa cadência e a 
posição sentada, esta é 

uma das melhores 
técnicas para praticar a pedalada. 

 
Posição das mãos: mãos abertas(2), para maior abertura das vias respiratórias. 
Resistência e cadência: 60–80 rpm. A resistência vai de média a alta. Quanto mais 
baixa a cadência, maior a resistência. 
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 Subida em Pé  
 
A subida em pé também simula uma 
montanha. Por ser uma bicicleta 
estacionária, a parte superior do corpo pode 
mover de um lado ao outro. A coluna 
é levemente curvada. Quadris e peso do  
corpo ficam alinhados ao centro dos pedais, a parte  
posterior das coxas permanecem junto da extremidade do 
banco. A utilização do pião fixo auxilia o trabalho dos  
isquiotibiais. 
Posição das mãos: posição  de Pé  (3), devido  
a posição do corpo. 
Resistência e cadência: 60- 80 RPM. A resistência é alta, 
Quanto menor a cadência, maior a resistência. 
 
 
 
 
 
 
Combo na Subida 
 

 
Esta técnica de combinação irá trabalhar a coordenação muscular. É uma 
combinação entre pedalar sentado na subida e em pé na subida. Na rua, esta 
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técnica é utilizada entre partes fáceis e partes mais exigentes de uma mesma 
subida. 
Faça uma mudança suave, uma mão após a outra. Para realização desta técnica 
é necessário uma razoável força nas pernas. Mantenha o mínimo de dois ciclos 
completos entre as mudanças de posição. 
Posição das mãos: mudar entre as posições de mãos abertas(2) e posição em 
pé (3)Mantenha sempre o contato com o guidão. 
Resistência e cadência: 60-80 RPM. A resistência vai de media e alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Sprint no Plano  
 

 
Como numa corrida, o objetivo desta técnica é ir o rápido quanto possível de um 
ponto ao outro. Como, por exemplo, durante o último trecho até a linha de chegada. 
Partindo da posição sentado no plano, afaste as mãos para a posição aberta (2) e 
aumente progressivamente a resistência, até a cadência baixar para 65 – 80 RPM. 
Assim que a cadência atingir esses valores, saia do banco e mude as mãos para a 
posição em pé (3). Aumente a cadência até um máximo de 110 RPM. Recupere 
sempre sentado no plano. O plano de recuperação dependerá do tipo de aula em que 
o sprint é realizado. O sprint no plano requer uma boa técnica e boa base aeróbica. 
Apenas para alunos experientes. 



 19

Posição das mãos: comece com as mãos estreitas(1) ou abertas(2), então mude 
para aberta(2) e finalmente fique em pé com as mãos na posição (3) para o sprint 
propriamente dito. Note que uma mãos esta sempre em contato com o guidão durante 
a mudança. 
Resistência e cadência: de uma corrida na área plana (80-110 rpm) diminua a 
freqüência com a cadência65-80 RPM. Com uma alta resistência, o ciclista ira então 
aumentar a cadência para o máximo de 110 RPM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
                    Sprint na subida 

 
 
O objetivo desta técnica é ir o mais rápido possível de um ponto ao outro numa subida. Um 
exemplo no ciclismo de estrada seria escapar de um pelotão durante uma montanha. Comece 
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tanto da posição sentado quanto em pé. Com uma alta resistência aumente a cadência na 
posição aberta(3) até atingir um máximo de 100 RPM. Sempre recupere na posição sentada. 
O tempo de recuperação depende do conteúdo da aula que o sprint é feito. Esta técnica 
requer uma boa técnica e base aeróbica. Somente para alunos experientes. 
Posição das mãos: abertas (2) ou em posição aberta(3), para posição aberta (3) . 
Resistência e cadência: máximo de 100 RPM com uma resistência muito alta. 
 

3. 2 Conteúdo: RPM 
 
A Velocidade da pedalada é medida em 
rotações por minuto, ou RPM. RPM se 
refere a quantas vezes um dos pedais 
completa uma volta de 360º. Por exemplo, 
se seu pé direito passar na parte superior do 
pedal 90 vezes em um minuto então sua 
cadência é de 90 RPM. 
No ciclismo não há nenhum outro assunto 
mais aberto para discussão do a velocidade 
da pedalada. Qual a velocidade da pedalada 
mais eficiente? Qual a velocidade da 
pedalada gera a melhor velocidade na sua 
bicicleta? Quais as velocidades dos pedais que são naturalmente mais confortáveis 
para a maioria dos ciclistas? 
Quando você assiste ciclistas profissionais pedalando nas ruas eles estão 
acostumados a pedalar em diferentes cadências. Alguns estão usando uma cadência 
baixa, outros uma cadência alta. Ainda assim existe uma faixa de cadência que é 
preferida pelos ciclistas. 
Nosso ciclismo autêntico está relacionado ao pedalar nas ruas. Este é o motivo pelo 
qual nós recomendamos pedalar em cadências similares. 
 
 
 
 
3.2.1 RPM no ciclismo de Estrada 
 
Alguns anos atrás os ciclistas costumavam pedalar em ruas planas numa cadência 
entre 80 e 90 rpm. Hoje em dia aproximadamente todas as pessoas mudaram sua 
cadência para de 90 a 105 RPM. 

 
 

A foto (esquerda) mostra Andre  
Greipel ( Team Columbia),  

durante uma etapa plana no 
Tour da Alemanha. Ele venceu  

Este estágio! A velocidade  
de sua pedalada ( C ) durante 

 todo este estágio foi de  
90.8 RPM. 
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O segundo exemplo mostra Adam Hansen ( team Columbia ) durante o Campeonato 
Mundial de 2008 em Varese. A média de cadência dele é 102.6 RPM. 
Em oposição às cadências nas ruas planas, 

ciclistas profissionais pedalam numa 
cadência baixa nas montanhas. 
Mesmo que a cadência tenha mudado  
com o passar dos anos ela ainda situa-se  
entre 70 – 85RPM. O primeiro 
exemplo é Sebastian Lang (time 
Gerolsteiner) no Tour de France 
2008. O segundo exemplo mostra 
Brian Vandborg (time da Liquigas) 
durante uma etapa de 
montanha no Tour de France 
2009. 
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3. Média de RPM no ciclismo de Estrada  
 

 

 
 
No Schwinn® Cycling nós trabalhamos com autênticas técnicas e cadências. Como 
resultado nós recomendamos uma técnica no plano e uma cadência entre 80 e 110 
RPM, enquanto nas técnicas de subida nós recomendamos entre 60 e 80 RPM. 
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Abaixo você encontra um resumo de nossas cadências recomendadas das diferentes 
técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 Música e BPM 
 
Tendo conversado sobre a cadência no Schwinn® Cycling, nós temos agora que 
descobrir como nós sabemos se estamos pedalando na cadência (RPM) correta 
durante as aulas. 
A música é a chave para todas as aulas da Schwinn® Cycling, especialmente quando 
falamos sobre cadência. É possível pedalar sem música, mas um dos mais poderosos 
meios de motivar os participantes é através dela. Provavelmente todos os tipos de 
música podem ser usadas nas aulas Schwinn Cycling. Para ser capaz de encontrar 
qual música funciona com cada técnica, aprenda como contar batidas por minutos – 
BPM e rotações por minuto – RPM(cadência). 
Para checar o BPM, conte todas as batidas da musica (normalmente o baixo) por 15 
segundos e multiplique por 4. A habilidade de contar a musica é uma das mais 
básicas que um treinador da Schwinn® Cycling tem que fazer quando prepara um 
uma aula. Nossa recomendação é aprender e praticar a contar o BPM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como você pode ver, a cadência para as técnicas no plano é de até 110 RPM. 
Somente ciclistas avançados estão aptos a pedalar tão rápido com uma boa 
técnica controlada. É ALTAMENTE RECOMENDADO ficar abaixo de 110 RPM, 
especialmente por razões de segurança. 
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Para tornar isso mais fácil pra você há alguns programas no mercado 
para ajudá-lo a contar. Um dos melhores é o WebmBPM. Depois de 
abrir este pequeno programa apenas aperte uma tecla em ritmo com 
a música, depois de 15 toques clique em “Calcular BPM” e você 
obterá o resultado automaticamente. 
É obrigatório contar o BPM de todas as musicas que você gostaria de 
usar! Você sempre tem que saber quão rápida esta musica é, então 
você pode usar este programa ao invés de contar a batidas e olhar no 
relógio. 
 
 
 
 
 
 
Para verificar a cadência, faça um controle. Enquanto pedala, coloque 
um mão em cima da sua coxa e conte o numero de vezes que a coxa bate na 
mão. Faça isso por 15 segundos, depois multiplique por quatro = rotações por 
minuto (RPM). 
Há uma conexão entre BPM e RPM? 
Sim, se o aluno pedalar exatamente no ritmo da música. Então, por exemplo: Uma 
música de 90 BPM corresponderia com 90 RPM. Ou, trabalhar com metade do tempo 
musical, uma música com 140 BPM daria 70 RPM.  
 
Dentro e Fora do Ritmo 
 
Quando escolher a música, especialmente para ciclistas novatos, lembre que algumas 
músicas são mais fáceis de trabalhar (normalmente com uma batida constante e um 
ritmo claro) do que outros. 
Os alunos deverão conseguir seguir o ritmo da música; por outro lado, eles também 
devem estar aptos a pedalar fora do ritmo ás vezes. Por exemplo, se um participante 
quisesse ficar nos 65% da FCM e a música é muito rápida, o aluno deveria encontrar 
um ritmo mais lento para se encaixar na freqüência cardíaca e pedalar fora da batida. 
Sinta a música e faça isso “você mesmo”. 
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  Iniciantes, aquecimento e volta à calma (resfriamento) 
 
Para iniciantes, nos períodos de aquecimento e volta à calma, é recomendado usar 
uma música que preconize uma cadência de no máximo 100 RPM pedalando sentado 
no plano. Este é um ritmo que os iniciantes seguirão e se sentirão seguros na 
bicicleta. Durante o aquecimento e o resfriamento, é mais fácil para os alunos 
progredir gradativamente com freqüência cardíaca começando numa cadência baixa. 
 
3.2.4 Música e intensidade 
 
Dependendo do tipo de aula que você queira ensinar sua música irá te auxiliar. Isto 
quer dizer que você tem que pensar sobre sua escolha de música. Quando você ouve 
uma música, pode ser vocal ou instrumental - se for vocal pode ser uma voz 
masculina ou feminina, relaxante ou intensa, suave ou pesada. 
 
 
Por esta razão você deveria qualificar a 
música que você quer usar com 
algumas propriedades mencionadas. 
Uma ferramenta fácil para ajudar você 
pode ser nosso Quadro de Música. 
Ouça sua seleção de músicas e julgue 
cada uma delas dentro dos quatro 
campos. Ao final devera ter um número 
em cada um destes campos. 
Se você está planejando uma aula de 
baixa intensidade e a sua seleção de 
música esta apenas na metade de 
cima no quadro de música, seus alunos 
terão dificuldades em manter os seus objetivos de intensidade. Por 
outro lado, quando você planeja um aula de Alta intensidade e sua escolha de música 
esta focada na área abaixo do “Neutro”, seus alunos terão problemas em alcançar a 
intensidade proposta. 
Se você obtiver a relação correta entre músicas relaxantes e intensas, você deverá 
pensar sobre a ordem de sua música. Aquecimento e Resfriamento deveriam estar 
próximo da área “relaxante” ao passo que o Aquecimento deveria ser menos relaxante 
do que o Relaxamento. A primeira música da parte principal da aula deverá ser 
intensa e não muito pesada, a última deverá ser o mais intensa possível. Entre estas 
duas músicas deveria ter uma variação em todas as quatro partes do quadro. 
 
Tipos de música: 
 
Uma seleção de músicas funciona, mas há uma necessidade de mudar 
freqüentemente. Com música instrumental existe a vantagem de estar apto a treinar 
sem as letras para atrapalhar. 
Use diferentes tipos de músicas para variar as aulas. Tente uma categoria de músicas 
que você nunca tenha explorado antes para um trecho ou uma aula inteira, tente 
também aulas temáticas como pedalar ao redor do mundo, com músicas de diferentes 
países, anos 80, clássicos, etc. 
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3.3 Conteúdo: Intensidade 
 
 
 
Os alunos sempre poderão pedalar numa 
intensidade que é apropriada e 
confortável para eles.  
Comunicar claramente os objetivos de 
intensidade na aula é muito importante 
para se tornar um grande treinador de 
ciclismo indoor. Isso ajuda a criar sinergia 
e motivação e capacita os alunos a 
melhorar seu condicionamento físico. 
 
 
 
 
 
A velocidade do pedal (RPM) deveria ser acompanhada e considerada 
independentemente da intensidade, mesmo que eles estejam naturalmente 
ligados. Em outras palavras, mesmo que seja possível para um aluno treinar mais 
pesado ou não a 60RPM ou 90 RMP você não deve dizer ou impor que uma 
cadência é mais fácil ou difícil sem considerar a quantidade de resistência na roda. 
Há diferentes métodos para ajudar os alunos a monitorar sua intensidade. Alguns 
programas encorajam o uso ativo dos monitores de freqüência cardíaca. 

Trance, Techno 
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Outros programas preferem usar uma escala do Escala de Percepção Subjetiva 
de Esforço (“atinja 7 onde o máximo é 10”), ou uma escala de porcentagem de 
Intensidade(ex; “exija de você mesmo 70% do seu máximo”). 
 
Na página seguinte você encontrará uma visão geral de ambos, Freqüência 
Cardíaca e Escala Percepção Subjetiva de Esforço .  
 
3.3.1Treino baseado na Freqüência Cardíaca 
 
 “Sem monitor de freqüência cardíaca, eu faço meus treinos fáceis muito fortes e 
os meus treinos fortes não fortes o bastante.” esta é a afirmação de um triatleta 
profissional explicando muito bem a necessidade de um treino medindo a 
freqüência cardíaca. Atletas de elite também precisam ter um controle externo de 
intensidade. Até mesmo eles não podem contar apenas com o que sentem 
fisicamente. Então como isto pode ser esperado dos alunos de aulas de ciclismo? 
Para obter melhores resultados de um treino, o controle de intensidade é crucial. 
Quanto mais ocupada que a vida de uma pessoa possa ser, mais difícil é 
encontrar tempo para treinar. 
Não seria bom então saber que as horas gastas sobre uma bicicleta são um 
treinamento de qualidade? Através de um treinamento baseado na freqüência 
cardíaca isto pode ser alcançado. 
 
Fórmulas relacionadas à idade 
 
Desde que se começou a treinar com o monitor de freqüência cardíaca, cientistas e 
técnicos em treinamentos mais pesados tentaram encontrar uma maneira simples de 
encontrar o treinamento correto de intensidade para seus atletas. É claro, que os 
testes de nível de acido lacto, teste de VO²Max e outros difíceis teste de laboratório 
são apurados, mas não é possível trabalhar com estes testes diariamente. Contudo, 
milhares destas medidas eram feitas e algumas fórmulas estatísticas foram reveladas. 
Ficava bem conhecido que o processo de envelhecimento tem alguma influência na 
freqüência cardíaca máxima e a freqüência cardíaca em repouso através de um 
treinamento pesado, cientista levaram este dois paramentos para as fórmulas 
relacionadas a idade. Você pode ver as fórmulas mais comuns abaixo: 
 
FCM = 220 – idade (masculino) 
FCM = 226 – idade (feminino) 
 
Esta fórmula e a mais comum, mas é uma das mais antigas. É baseada em estudos e 
tem variações de +/-10-12 batidas. 
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Fórmulas de Edwards: FCM = 214 –0.5x idade –0.11 x KG  
FCM = 210 –0.5x idade –0.11x KG 
 
Fórmula de Tanaka : FCM = 208 – (0.7 x idade) 
 
Dr. Hirofumi Tanaka e colegas de trabalho da Universidade de Colorado, BO, 
analisaram dados de 351 estudos que incluem aproximadamente 19.000 assuntos. 
Eles sugiram com novos métodos de previsão de freqüência cardíaca máxima: 208-
0.7 x idade. Usando esta equação, uma pessoa de 20 anos tem uma freqüência 
cardíaca prevista para 194 ao invés de 200 do antigo método. 
Contudo, para uma pessoa de 60 anos, a previsão máxima é de 166 ao invés de 160. 
Os escritores afirmam que a equação original superestima a freqüência cardíaca 
máxima em pessoas jovens porem subestima em pessoas mais velhas. A nova 
equação é igualmente aceita por organizações de profissionais como American Heart 
Association e American College of sports Medicine. 
 
Fórmulas de Karvonen:  
Intensidade de treinamento = (FCM – FCR) x % IntensidadedeTreinamento + FCR 
 
Esta fórmula usa a Reserva da FC (FCM – FCR). Ainda é necessário medir FCR para 
calculo. 
 
 
3.3.2 ESCALA DE BORG 
 
A Escala de Percepção Subjetiva de Esforço é a medida de quão intenso é o seu 
esforço durante as aulas de ciclismo. Obviamente isto poderá ser usado em qualquer 
atividade cardiovascular, tanto no ciclismo como na corrida, natação e etc. 
 
Há momentos onde você estará treinando sozinho, ou numa aula onde o instrutor, ou 
técnico, mudará seu nível de esforço. Como você medirá isto? 
Existem muitas maneiras de fazê-lo. 
O primeiro e melhor caminho é medir a potência que você esta usando. Para isso sua 
bicicleta deverá ter esse dispositivo e pode ser caro. Em seguida um monitor de 
freqüência cardíaca é o mais interessante e bem mais barato. 
Porém, existe outro método. Aprenda a usar a Escala de Percepção Subjetiva de 
Esforço (PE). Como já foi dito, ela pode ser usada em diferentes programas de 
treinamento. É um método fácil para monitorar o quanto de esforço você está fazendo 
ou o quanto de esforço você que fazer. 
Gunnar Borg desenvolveu a escala Borg RPE e a escala Borg CR10 a fim de produzir 
estimativas de esforço que seria comparável entre pessoas e metas. 
Essas escalas são normalmente usadas em teste de exercícios, treinamento, 
reabilitação.  
 
 
 Abaixo você pode ver a escala original desenvolvida por Borg.  É uma escala com 
valores entre 6 e 20. Os meios de comunicação são fornecidos para padronização e 
comparações entre indivíduos e metas. Quanto maior a Percepção maior é o número 
relatado pelo individuo que está sendo testado. 
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Multiplicando a escala por 10,  
Se obtem uma freqüência aproximada  
de como  se exercitar. Contudo, a 
correlação da sua real freqüência cardíaca não será muito 
boa.  
 
Muitos de nós usamos uma escala mais simples revisada de  
0 a 10, desenvolvida pelo American College of Sports  
Medicine. Veja a baixo para a comparação das duas 
escalas. 
 
 
 
 

 
0-1 Sem Esforço . O único 

movimento que você faz é apertar o 
botão do controle remoto. 

2-3 Esforço Leve é assim que você 
deverá se sentir quando você esta se 

aquecendo, resfriando o corpo e 
alongando. 

4-5 Esforço Médio. Estar respirando  
um pouco mais rápido. Seu coração  
está batendo um pouco mais rápido. 

Você está se sentindo um pouco mais 
aquecido. 

 
 
 
6-7 Esforço Difícil. Você esta ofegante, você esta suando provavelmente. Você pode 
falar, porem com dificuldade. 
8-9 Esforço Muito Difícil. Você esta respirando com dificuldade e consegue dizer alguma 
palavras apenas. Você esta imaginando até quando você agüenta. 
10 Esforço Extremamente Difícil. Você não pode manter este ritmo por nem mais um 
minuto. Falar é impossível. Este é seu limite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Percepção Subjetiva de Esforço 

Percepção Subjetiva de Esforço 

Esforço Algum 

Sem esforço 

Esforço Máximo 

Esforço Máximo 



 30

3.3.3 Fisiologia do ciclismo 
 
3.3.3.1 Energia Utilizada  
 
 Você já imaginou como os músculos produzem energia necessária para se exercitar? 
 Simples; respire e transporte isso para os músculos, onde isto combina com a comida 
(Combustível). O músculo então se contrai pra produzir movimento e força.    Entretanto 
esta é uma visão muito simplória, é uma representação de produção de energia para 
movimento. 
Quando os músculos se contraem, eles usam grande quantidade de energia. Porém, a 
quantidade de energia armazenada nos músculos é limitada, então trabalhar os músculos 
conta com a ajuda do fluxo sanguíneo para levar a quantidade adequada de combustível. 
Todas as células dependem de um composto químico, Adenosina trifosfato (ATP) como 
uma fonte de energia imediata. Quando o ATP é quebrado pela reação química dentro da 
Adenosina Difosfato (ADP), a energia é liberada. O corpo cria o ATP de duas formas: 
 
● Metabolismo Aeróbico (na presença de oxigênio) 
 
● Metabolismo Anaeróbico (na ausência de oxigênio) 
 
 
3.3.3.2 O sistema ATP-CP 
 
A creatina Fosfato ou sistema ATP-CP é incomparável ao nosso corpo no momento da 
produção de energia; isso funciona através de uma reforma ATP feita por uma quebra de 
um composto químico chamado Creatina Fosfato o qual cria e fornece energia suficiente 
para ADP para entrar no ATP. Este é o primeiro caminho da energia usado pelos nossos 
corpos para recombinar o ATP (Adenosina Trifosfato) sem uso de oxigênio. Ao passo que 
isso não usa oxigênio, é então um sistema de energia anaeróbico, entretanto este sistema 
não produz acido lático (2C3H6O3). Ao invés de oxigênio ele usa outra química conhecida 
como Creatina Fosfato encontrada nas células dos músculos. Não é usada para a 
contração dos músculos, mas é usada principalmente para recombinação do ATP e para 
manter um constante suplemento de energia. 
Essas reações ocorrem muito rapidamente e duram até 10 segundos. O que significa que 
ele é utilizado em atividades de alta intensidade (ele dura apenas um pequeno período de 
tempo). 
 
3.3.3.3 Glicolise Anaeróbica 
 
Assim como o sistema ATP--CP começa a falhar depois de dez segundos, um 
processo conhecido como Glicose Anaeróbica começa a acontecer. Glicose 
Anaeróbica é a primeira fonte de energia em atividades que duram entre 20 segundos 
e dois minutos. Glicose anaeróbica continua a suprir energia durante exercícios que 
duram até 10 minutos. Esse sistema quebra as reservas de glicogênio nos músculos e 
fígado sem a utilização de oxigênio. O subproduto desse sistema é o acido lático.  
3.3.3.4 Glicolise aeróbica 
Depois de 2 a 5 minutos de exercício, a Glicose Aeróbica é o sistema de energia 
dominante. Glicose Aeróbica produz energia através da quebra da Glicose no 
músculo e no fígado com a presença de oxigênio. Por o oxigênio esta presente 
quando este sistema é usado, não há produção do acido lático. Este sistema não 
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produz energia tão rápido quanto o sistema ATP-CP ou glicose anaeróbica, portanto a 
intensidade do exercício não pode ser tão alta. Este sistema tem a capacidade de 
produzir energia por uma hora ou mais. 
 
3.3.3.5 Fosforização Oxidativa 
Fosforização Oxidativa fornece ao corpo energia para exercícios de longa duração e 
intensidade moderada a baixa. Este sistema quebra reservas de gordura do corpo 
para suprir energia aos músculos trabalhados. Ao passo que a intensidade do 
exercício diminui, o corpo conta mais com este sistema de energia. Este sistema de 
energia pode suprir virtualmente ilimitados suprimentos de energia. 
Esportes difíceis como maratonas, natação e futebol todos contam com este sistema. 
Contudo, velocidade e potência podem ser o fator determinante entre ganhar e 
perder. Então uma atenção cuidadosa tem que ser dada para o desenvolvimento da 
ambos os sistemas de energia para alcançar uma alta performance. 
 
O gráfico mostra que todos os três sistemas de energia são ativos em qualquer 
tempo, mas dependendo da intensidade e duração da atividade, diferentes sistemas 
serão primeiramente utilizados. 
Atividades de alta intensidade e curta duração sobrecarregam o sistema ATP-PC. Na 
medida em que a intensidade diminui ligeiramente e o tempo aumenta a glicolise 
assume. Depois, se a intensidade é reduzida ainda mais, o sistema aeróbio é usado. 
 

 
Diferentes sistemas de energia indicam como eles funcionam, seu armazenamento e 
sua liberação. 
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3.4 Conteúdo: Tempo                                    

 
Como em qualquer atividade, informar o  tempo e a distância requeridos para  
completar uma parte (ou exercício inteiro) é de grande ajuda e motivador. Nas aulas 
de ciclismo indoor não é diferente. Quando um ciclista sabe quanto tempo e/ou a  
distância que ele terá que trabalhar numa  montanha, sobre um terreno plano ou se  
esforçar durante um intervalado, é mais fácil para ele manter o foco, trabalhar  
pesado e compreender as expectativas do treinador. 
   
 
 
Por outro lado, não sabendo a distância e/ou tempo de uma porção especifica do 
exercício (ou sendo dada informação arbitrária ou não especifica sobre tempo e/ou 
distância) faz com que isto seja extremamente difícil para ficar motivado e 
concentrado. 
Por ser óbvio que a intensidade que você pode manter depois de um minuto não será 
a mesma por 60 minutos nós normalmente nos esquecemos de dar a informação de 
quanto tempo será o próximo estágio. 
 

 
 
Como podemos ver há uma grande diferença entre a produção de energia em relação 
ao tempo nos ciclistas profissionais. A potência que alguém pode manter por um 
minuto é mais que 50% maior do que quando se exercita por 60 minutos. 
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3.5 Conteúdo: Comunicação 
 
Comunicação: qualquer ato pelo qual 
uma pessoa dá ou recebe de outra 
informações sobre suas necessidades,  
desejos, percepções, conhecimento 
ou estado psicológico. Comunicação 
pode ser intencional ou não, pode envolver  
sinais convencionais ou não, pode ser de  
forma lingüística ou não, e pode ocorrer de  
forma verbal ou não. 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicação é um processo de transferência de informações. Processos de 
comunicação são interações de sinais entre duas ou mais pessoas que dividem um 
repertório de sinais e regras semiótica. 
Comunicação é usualmente definida como “troca de pensamentos, opiniões, ou 
informações através da fala, escrita, ou sinais”. A comunicação pode ser entendida 
como um processo de duas vias em que há uma troca e progressão de pensamentos, 
sentimentos ou idéias para uma meta ou objetivo mutualmente aceitos.  
 
 

 
 
 
Comunicação é um processo por onde a informação é adicionada a um pacote e é 
descrita e transmitida pelo remetente a um receptor através de um canal. O receptor 
então decodificar a mensagem e dá ao mensageiro uma resposta. Comunicação 
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requer que todas as partes tenha uma área de comunicação em comum. Há meios 
auditivos, tais como fala, canto e algumas vezes tom de voz, e meios não verbais, tais 
como linguagem corporal, toque, contato visual, ou escrita. Comunicação é, portanto 
um processo que nós designamos e transmitimos o significado com o propósito de 
criar entendimento compartilhado. Este processo requer um vasto repertório de 
habilidades de um processo intrapessoal e interpessoal, ouvir, observar, falar, 
questionar, analisar e avaliar. E através da comunicação que a colaboração e a 
cooperação acontecem. 
Existem também muitas barreiras comuns para uma comunicação de sucesso, 
mensagens excessivas (quando uma pessoa recebe muitas informações ao mesmo 
tempo). 
 
Pesquisas tem mostrado que durante uma conversa palavras são responsáveis 7% do 
quanto a outra pessoa percebe da mensagem. 55% da conversação vêm da 
linguagem corporal, ou seja, gestos são mais poderosos do que palavras. Tonalidade 
de voz é responsável pelos 38% restantes. Isto significa: é na parte não verbal que o 
ouvinte põe sua atenção, então isto significa que devemos dar vida as nossas 
palavras. 
 
 
Sendo o segundo nível da Pirâmide de Treinamento da Schwinn® Cycling a 
comunicação tem um papel importante em todas as aulas. Nas aulas da Schwinn® 
Cycling nós trabalhamos com diferentes partes da comunicação verbal e não-verbal. 
 
3.5.1 Comunicação não verbal 
 
Comunicação não verbal é normalmente entendida como o processo de comunicação 
de envio e recepção de mensagens sem palavras. 
Comunicação não verbal pode ser através de gestos, postura, expressão facial e 
contato visual. 
  
Postura 
A postura pode ser utilizada para determinar o grau 
de atenção dos participantes ou envolvimento dos  
mesmos, a diferença no status entre comunicadores, 
o nível de apreciação que uma pessoa tem pela outra. 
A postura e movimento pode também transportar 
uma grande informação. A postura é entendida 
através de indicadores como direção, orientação do 
corpo, posição do braço e disposição para 
conversar. 
 
A postura quer dizer: como nós sentamos ou ficamos 
em pé, o corpo fala por si só, diferentes posturas 
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trazem diferentes resultados.  
Se ficar em pé, se movimentar o tempo todo, 
corpo virado pra frente com postura positiva, isto  
significa interesse e confiança. 
 
Gestos 
Um gesto é um movimento não vocal que expressa algum significado. Pode haver 
articulação das mãos, braços ou corpo e também incluem acenos, apontar, e usar 
dedos para indicar quantidades. 
 
Expressão Facial 
A expressão facial é a mudança dos músculos da face. Expressões faciais são 
responsáveis por uma grande proporção de comunicação não verbal. Considere quanta 
informação pode se levar com um sorriso ou uma careta. Enquanto uma comunicação 
não verbal ou comportamental pode variar dramaticamente entre culturas, a expressão 
facial de felicidade, tristeza, raiva e medo são similares no mundo todo. 
Muitos dos músculos na face podem ser comandados conscientemente, mas não todos 
eles. Algumas vezes é fácil distinguir entre um sorriso falso e um verdadeiro, então 
quando sorrir para seus alunos tome este cuidado. 
 
Contato Visual 
Olhar, encarar e piscar também são importantes comportamentos não verbais. 
Quando pessoas encontram com pessoas ou coisas que gosta, a freqüência de 
piscadas aumenta e a pupilas dilatam. Olhar para outra pessoa pode indicar várias 
emoções, incluindo hostilidade, interesse e atração. 
Olhar compreende as ações de olhar enquanto fala, olhar enquanto escuta, e olhar 
olho no olho, “quantidade” de olhar, e freqüência de olhares, os padrões de fixação, 
dilatação da pupila, e taxa de intermitência. 
 
3.5.2 Comunicação Verbal 
 
É uma das maneiras para as pessoas se comunicarem face a face. Alguns dos 
componentes chave da comunicação verbal são o som, palavras, fala, e a 
linguagem. Palavras soltas não têm significados. Só as pessoas podem dar 
significado às palavras. Quando o significado é dado às palavras, a linguagem se 
desenvolve, a qual gera o desenvolvimento da conversa. 
Através de uma conversa nós tentamos eliminar desentendimentos, mas às vezes 
é um pouco difícil de fazê-lo. Quando temos a certeza que nossas mensagens são 
claramente passadas então nós assumimos que algo é importante para nós, é 
importante para outros também. O tempo tem provado que isto não é de todo 
verdade. Muitos problemas podem surgir durante a comunicação verbal e o único 
caminho para resolver estes problemas é através de experiência. 
 
O Modelo de Quatro Lados 
O modelo de quatro lados (também conhecido como quadro da comunicação ou 
quatro ouvidos) é um modelo de comunicação de Friedemann Schulz Von Thun. 
De acordo com o modelo todas as notícias têm quatro mensagens. Os quatros 
lados da notícia são fatos, auto revelação, relacionamento e apelo. 
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Os quatro lados da comunicação: 
 

·  A camada de problema contem afirmações que são informações e fatos, 
os quais são parte da notícias. 

·  Na auto revelação o falante -consciente ou não- conta algo sobre ele 
mesmo, seus motivos, valores, emoções etc. 

·  Nos Relacionamentos é expresso o respeito recebido, como uma pessoa 
tem afinidade com outra e o que pensa sobre ela. 

·  O Apelo contem um desejo ou um comando para agir. 

O mensageiro envia quatro mensagens simultaneamente; ele fala quase com 
quatro bicos. O receptor recebe quatro mensagens simultâneas, ele ouve com 
quatro ouvidos. O receptor geralmente ouve e entende coisas diferentes do que o 
mensageiro quis dizer e disse. Isto gera desentendimento e conflito como 
conseqüência. Isto faz da comunicação interpessoal algo um tanto vulnerável. 
Todas as camadas podem ser individualmente incompreendidas. O exemplo 
clássico de Schulz Von Thun é, o primeiro passageiro que diz ao motorista: “o 
sinal esta verde”. o motorista entenderá algo diferente em dependendo qual 
ouvido ele ouvira e agirá diferentemente em cada um deles (ele entenderá como 
um fato: “como as luzes estão verdes”, ele poderia entender isto como um 
comando: “Vamos motorista! Eu estou com pressa.”, ou poderia ouvir como uma 
critica como “ Você não viu o sinal verde de novo.”) A ênfase nas quatro camadas 
pode ser diferentemente ditas e também mal entendidas. Então o mensageiro 
pode dar ênfase no apelo da afirmação e o receptor recebe apenas parte da 
mensagem. 
Essa é uma das principais razões para um desentendimento. 
 
Tonalidade de Voz 
 
Muito pode ser dito da personalidade de uma pessoa por causa do jeito que ela 
usa sua voz. Se falar indistintamente, pessoas podem ter a impressão de descaso. 
Se falar muito devagar, tem se a impressão de baixa auto- estima. A tonalidade de 
voz cria energia e vida às palavras faladas, o impacto vem de jogar com a própria 
voz. Mudança de tom, ritmo, freqüência e velocidade mudaram todo significado da 
sentença. Seja claro, eficiente e evite falar monotonamente. 
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Palavras 
 
Apesar das palavras terem a menor porcentagem na comunicação, é fundamental 
que a escolha do vocabulário seja feita cuidadosamente. Use uma vasta gama de 
palavras, evitando jargões e palavras técnicas. Mantenha a comunicação simples 
e use palavras que dêem suporte ao que esta sendo feito. Evite falar só por falar, 
tem uma razão e um significado por trás de suas palavras. 
 
Comunicação Dimensional 
 
Quando se ouve alguém falar, as pessoas costumam respondem melhor quando 
as informações são passadas de várias maneiras. Esta é a base do Sinal 
Dimensional. Algumas pessoas realmente gostam de palavras descritivas que 
criam imagens na sua cabeça. Algumas não ouvem bem a menos que você as 
envolva na conversa. E outras pessoas simplesmente gostam de ouvir coisas 
objetivas. 
Comunicação Dimensional encoraja você a misturar as forma de se comunicar 
com seus alunos para que suas dicas se mantenham claras e objetivas. Todos os 
três tipos de idéias podem ser usados para comunicar as mesmas coisas, de uma 
maneira diferente e em diferentes momentos. Você não precisa seguir uma 
progressão específica ou usar todos os três tipos de idéia todas as vezes que for 
falar, comece com sinais (ou motivação) que parecem naturais e claros para você 
comunicar suas informações. Depois de você ter dado seu sinal, note a reação de 
seus alunos. Se o resultado foi o que você pretendia, não há necessidade daquela 
informação novamente. Porém, se você ver que sua idéia não causou o efeito 
proposto, (ou não produziu resposta alguma) escolha sinalizar sua informação 
novamente usando algo diferente, lembre-se, sem contar a dimensão que você 
usou. O mais especifico e conciso que você possa ser com suas palavras, o mais 
fácil para que seus alunos absorvam a informação. 
Assim que você se familiarizar com seus alunos em sala, isso se tornará mais 
claro que os tipos de sinais que a maioria deles respondem melhor. Você poderá 
também encontrar uma maneira mais confortável de usar uma ou duas dimensões 
de sinais, enquanto outros levam mais tempo planejando. 
 
Comunicação Dimensional nível 1 :Palavras ou frases que fornecem fatos e 
informações. 
 
Comunicação Dimensional nível 2: Palavras ou frases que incluem um 
dimensão extra-sensorial ou componentes por trás de fatos e informações 
básicas. Isto pode incluir comparações, contrastes, analogias, toque, imagens 
visuais. 
 
Comunicação Dimensional nível 3: Palavras e frases que questionam. 
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Habilidade de escutar 
Se todos tivessem essa importante habilidade, haveriam menos discussões e 
desentendimentos. É necessário ouvir o aluno cuidadosamente e fora de 
interesses genuínos. Esta parte passiva da comunicação ajuda a construir a 
relação com a classe. Ter a habilidade de ouvir irá encorajar os alunos a dizer ao 
treinador sua real necessidade. 
 
Evite Negativismo 
O cérebro funciona apenas com imagens. Toda a experiência desde o dia do 
nascimento é salva como uma imagem. Mas não existe imagem para a palavra 
não. “Não pense no rato verde com orelhas vermelhas comendo um limão grande 
e amarelo!” O que aconteceu? A mente enviou uma imagem de um rato vermelho 
e verde, comendo um limão grande e amarelo. Não há imagem para a palavra 
não. “Por favor não pense sobre o seu nariz!”. Qual mensagem veio ao seu 
cérebro? Seu nariz! 
 
Positivo- Correção- Positivo 
Este é um ótimo jeito de dar retorno aos alunos. Imagine alguém na aula, 
pedalando com a parte superior do corpo tensionada. Tente fazer isto:  
Positivo “Bom trabalho”. 
Correção “Lembre-se de manter a parte superior do corpo relaxada”.  
Positivo “Bom, mantenha-se firme”. 
 
 
Retorno Direto, Indireto e Geral 
 
Com o Retorno Direto o técnico conversa com alguém diretamente, usando seu nome 
ou falando com alguém face a face (fora da bicicleta). Esta é uma maneira eficiente de 
dar um retorno, porém, use isto cuidadosamente quando estiver sobre a bicicleta, 
porque nem todos gostam de ser chamados à atenção. Retorno Indireto que dizer que 
o técnico procura por contato visual com o aluno e mostra a ele o que deveria ser 
alterado com linguagem corporal, (por exemplo) relaxar os ombros. Retorno Geral é o 
jeito mais comum de fazer correções. Retorno geral é conversa com o grupo todo. 
“Todos, relaxem os ombros”. 
 
3.6 Contato: Motivação 
 
Motivação é ativação ou energização do 
objetivo - comportamento orientado. A motivação 
pode ser interna ou externa. De acordo com 
várias teorias, motivação pode estar enraizada 
nas necessidades básicas, para minimizar dor 
física e maximizar prazer, isto pode incluir 
necessidades especificas como comer e 
descansar, ou um objeto desejo, hobby, 
meta, estado de ser. 
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3.6.1 Motivação Intrínseca 
Motivação intrínseca vem de recompensas inerentes a uma tarefa ou atividade – a 
diversão de um quebra-cabeça ou o prazer em jogar. Esta forma de motivação tem 
sido estudada por psicólogos sociais e educacionais, desde os anos 70. Pesquisas 
têm visto que isto que está normalmente associada a um alto desempenho e prazer 
educacional. Motivação intrínseca tem sido explicada pela teoria da atribuição de Fritz 
Heider, trabalho de auto-estima de Bandura, e teoria da avaliação cognitiva de Ryan e 
Deci. 
. Alunos são motivados intrinsecamente se eles: 

· Atribuir seus resultados educacionais a fatos internos que eles controlam (a 
quantidade de esforço que eles investem), 

· Acreditar que são agentes na busca do objetivo desejado (resultados não são 
determinados pela sorte), 

· Interessados em dominar um tópico, mais do que simplesmente estudar para 
ganhar nota. 

 
 
3.6.2 Motivação Extrínseca 
 
Motivação Extrínseca vem de informação externa. Dinheiro é um exemplo óbvio, mas 
forçar e ameaçar são também motivações extrínsecas comuns. Nos esportes, a 
multidão pode festejar com a boa performance de alguém, a qual pode motivá-lo a 
fazer algo muito bem. Troféus são também incentivos extrínsecos. Competição é, de 
uma forma geral, extrínseca, pois encoraja as pessoas a vencer e derrotar outros, e 
não curtir as recompensas da atividade. 
Pesquisas Sociais psicológicas têm indicado que recompensas extrínsecas podem 
gerar justificativas excessivas e redução conseqüente em motivação intrínseca. 
Incentivos Extrínsecos podem enfraquecer também a motivação. Em um estudo 
clássico feito por Green & Lepper, crianças que foram generosamente 
recompensadas por desenharem com canetas, mais tarde não mostraram interesse 
em usá-las novamente. 
Os alunos estão numa aula de ciclismo pela sua motivação primaria/intrínseca, ou sua 
motivação esta apenas no nível secundário/extrínseca? 
É um trabalho de um bom treinador trazer os alunos do nível secundário para o 
primário. 
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3.6.3 Motivação e traçando objetivos 
Um bom treinador é também um bom motivador. Mas isso é um conceito geral. 
Quando se fala de motivação, isso não significa apenas ensinar uma simples aula de 
forma inspiradora. É também importante ter a habilidade de olhar para objetivos de 
curto e longo prazo dos alunos. 
Traçar objetivos é uma das armas mais poderosas de motivação, porém talvez os 
participantes não estejam habituados a traçar metas. Alunos regulares não se 
preparam para um pico de performance num dia especifico, mas eles ainda podem se 
beneficiar aproveitando o tempo para encontrar o que eles querem alcançar com o 
seu treino. O treinador precisa estar apto a dar suporte aos seus alunos, para traçar 
metas. A zona alvo de freqüência cardíaca e os princípios do treinamento apenas 
farão sentindo, quando os alunos tiverem estabelecido metas. Estabelecer objetivos 
os levará a uma percepção mais seletiva. Será mais fácil motivar seus alunos a mudar 
seu jeito de treinar, comer, descansar etc. desde que isso os ajude a atingir seus 
objetivos. 
 
3.6.4 Paixão 
Paixão é uma emoção aplicada a um sentimento forte por uma pessoa ou coisa. 
Paixão é uma emoção intensa, entusiástica ou desejo por alguma coisa. O termo é 
também aplicado para um interesse ou uma admiração por um propósito, causa, 
atividade ou amor. 
Fazer alguma coisa com paixão significa que você a domina. Se isto é parte de você, 
esse é o seu jeito e seu estilo de vida. 
 
3.6.5 Música 
 
A música não existe apenas para ter uma cadência correta e expressar sentimentos. 
Em adição a isto elas são as armas motivacionais mais eficientes. Música deve 
sempre ser usada para dar suporte a comunicação do treinador e ajudar os alunos a 
atingirem seus objetivos. 
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3.7 Conexão: Mente/Corpo 
 
3.7.1 Treino mental 
 
Através de programas individuais de 
treinamento é possível ficar mais forte 
fisicamente, alcançar objetivos físicos. 
Entretanto, muitos tem esquecido dos efeitos 
positivos de treinar seu estado mental. É 
possível aumentar níveis físicos através de um 
programa de treinamento e as mesmas 
necessidades serem formuladas para boa 
performance mental. Capacite os alunos a ter 
um balanço eficaz de corpo e mente 
apresentando-lhes o treino mental. 
 
Treino mental (TM) foi definido como: “A repetição sistematicamente de uma 
imaginação consciente do movimento em desenvolvimento” (E. Ulich 1973). Isto 
significa que T.M esta originalmente baseado no desenvolvimento de certas técnicas 
e habilidades de uma perspectiva de pensamentos. Os termos treinamento da 
imaginação ou treinamento através de realização interna são também reconhecidos 
como outras maneiras de definir (T.M) 
. 
A diferença entre atividade física e mental: 

· Uma pessoa que esta se movendo fisicamente através de um movimento 
ilustra uma atividade física. 

· Atividade mental pode ser ilustrada por pensamentos em movimento de uma 
pessoa (sonhar acordado) ou pensando. 

A parte superior da árvore define força e beleza. É visível aos olhos, suportando 
diferenças de tempo e clima. É similar ao olhar uma pessoa com um corpo malhado e 
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definir que aquela pessoa tem potência. A parte baixa define estabilidade, equilíbrio e 
força interior. É invisível aos olhos mas é o centro de força da árvore. 
 
As raízes trazem a estabilidade e equilíbrio mantendo a árvore em pé contra 
mudanças de tempo. Se as raízes são curtas então a árvore esta mais suscetível a 
difíceis condições. Se alguém não tem força interior, então também está suscetível a 
influências negativas externas. Mais forte você está interiormente, mais forte você é 
como pessoa física e emocionalmente. 
 
3.7.2 Respiração 
 
Nenhuma função é mais essencial na vida do que respirar. A habilidade de se acalmar 
e relaxar, é através de um respiração correta. Isto capacitará o corpo a relaxar 
fisiológica e psicologicamente. Há dois tipos básicos de respiração. Respiração curta 
(tórax) e respiração diafragmática (profunda). Muitas pessoas hoje estão sob uma 
enorme pressão psicológica. Esta pressão se manifesta na respiração curta; Nela o 
corpo não tem quantidade suficiente de oxigênio. Respirar constantemente tão breve 
se torna ineficiente e reduz a habilidade mental e física de uma pessoa. Respiração 
diafragmática puxa o ar para dentro dos tubos pulmonares inferiores, onde há mais 
sangue para oxigenar do que na parte superior do pulmão. Isto porque o sangue é 
dependente da gravidade dentro do pulmão.  
 
 

1. Músculos Intercostais Internos 
  

     2. Músculos Intercostais Externos  
  
     3. Diafragma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A freqüência respiratória num adulto saudável em estado de descanso é de 
aproximadamente13-16 respiradas/min., o volume (a quantidade de ar espirada é uma 
única respiração) em torno de 350/500 ml, e a ventilação pulmonar (quantidade de ar 
aspirada e espirada em um minuto) em torno de 6-8 l/m. O mesmo indivíduo usa em 
torno de 200 ml de oxigênio por minuto e produz a mesma quantidade de dióxido de 
carbono. Quando uma atividade física esta envolvida, este quadro muda 
significantemente em relação à intensidade da atividade. A freqüência da respiração 
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pode exceder 30 respiradas/min., com aumento do volume 3-4l e a ventilação 
pulmonar alcança 100-120l/m. 
Dois passos para melhorar a eficiência respiratória: 
1) Respiração diafragmática básica ativa o sistema nervoso parassimpático. (o décimo 
nervo craniano é responsável por acalmar e relaxar). Respiração profunda e vagarosa 
( estômago) iniciara a respiração diafragmática. Inspire através do nariz por três 
segundos. Expire pela boca por mais três segundos. 
2) Controle da respiração - expiração prolongada segue a respiração diafragmatica 
básica. Inspirar através do nariz numa contagem de três segundos. Expire pela boca 
numa contagem de cinco segundos. 
 
3.7.3 Relaxamento 
 
Relaxamento é o melhor indicador de bem estar. Desempenho máximo ocorre com 
o relaxamento físico, mental e emocional. Isto aumentará o fluxo sanguíneo, fazendo 
com que os músculos fiquem mais flexíveis. 
Reduzindo a resistência gradativamente, aumentamos a capacidade de alcançarmos 
um melhor desempenho. 
Usar os exercícios de respiração acima seria recomendado para trazer os alunos ao 
um estado de relaxamento durante o resfriamento do corpo. Encoraje-os a respirar 
pelo diafragma durante a aula. 
 
3.7.4 Foco 
 
Há um poder tremendo em afunilar os pensamentos para um único objetivo. Isto 
elimina distração e habilita os alunos a alcançar seus objetivos mais facilmente. 
Através das aulas de ciclismo, ajude os alunos a desenvolver as habilidades em foco 
através da imaginação, visualização e traçar metas. 
Um exercício recomendado é fazer com que os alunos tentem manter uma freqüência 
cardíaca constante, resistência e/ ou cadência durante uma longa subida. 
 
 
 
 
 
 
3.7.5 Auto-conhecimento  
 
Ciclismo é um meio maravilhoso para melhorar seu auto-conhecimento através da 
respiração, relaxamento e foco. Efeitos externos de ter um auto-conhecimento melhor 
é a habilidade de crescer a capacidade física e mental. 
Ajude seus alunos a conhecerem a si mesmos. Leve-os a concentrarem-se na sua 
própria respiração, inspirando e expirando o ar. Deixe-os alertas em seus movimentos 
na bicicleta. 
Faz sentindo praticar essas novas idéias de uma maneira regular, não apenas 
colecionando informações teóricas, mas treinando o estado mental dos alunos eles 
podem se tornar mais eficientes, positivos e receptivos. 
Na Educação Continuada “mente/corpo”, nós vamos liderá-lo profundamente nos 
aspectos de treinamento metal do ciclismo. 
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.4. Estilo de Aula 

 
4.1 Preparando uma aula 
 
Um treinador tem sempre um objetivo na aula. Poderia ser objetivos de longo prazo 
tais como perder peso, melhorar VO²Max, melhorar habilidades mentais etc. Há 
também objetivos como preparação para um evento como uma maratona ciclística ou 
uma simples prova outdoor. Para alcançar os objetivos escolhidos, o treinador precisa 
escolher as corretas zonas de treinamento SC. As zonas de treinamento estão ligadas 
à zonas de freqüência cardíaca. Há também pequenos objetivos para cada aula, 
como por exemplo, trabalhar as pedaladas, melhorar técnicas ou trabalhar com 
respiração e foco. Tomando essas considerações em mente, há uma sequência no 
qual o treinador SC precisa seguir quando ele esta planejando sua aula: 
 
1. O que é o objetivo Geral? 
2. Qual a zona de treinamento SC que se encaixa com esse objetivo especifico, 
e qual é correta zona de freqüência cardíaca? 
3. Qual o detalhamento do perfil da FC? 
4. Quais são as melhores técnicas para esta aula? 
5. Que tipo de musica deveria ser melhor para a técnica sugerida e essa 
freqüência cardíaca? 
6. Quais são os pequenos objetivos ou conselhos que os alunos deveriam 
trabalhar durante a aula? 
Você encontrará uma tabela para a preparação desta aula nas páginas seguintes. 
Nós recomendamos que você as use, especialmente para sua primeira aula. Você 
sempre terá um “sinal vermelho” em seu ensino através do trabalho detalhado que 
você planejou anteriormente. Mas lembre-se de que a informação escolhida sempre 
poderá ser mudada. Você precisa de muita flexibilidade durante a aula para reagir a 
situações que podem ocorrer durante a mesma. 
. 
4.2 Guias Gerais 
 
Antes de uma aula começar o técnico precisa checar muitas coisas. Aqui esta uma 
lista para ser usada nos primeiros dez a quinze minutos antes de começar: 
1. Crie uma atmosfera na sala (luzes, posição das bicicletas, música) 
2. Verifique a música e os microfones 
3. Cuide dos novos alunos: 
-Pergunte aos alunos se eles possuem qualquer prescrição médica - fique atento a 
isto; 
-Mostre como ajustar as bicicletas; 
-Pontos de segurança: Sistema de liberação (Smart Release), Botão de emergência, 
cadarços; 
-Explicar as posições das mãos e técnicas. 
-Pergunte aos alunos se tem experiência em usar o monitor de freqüência cardíaca; 
-Encoraje os alunos a pedalar numa cadência/resistência que eles se sintam 
confortáveis e confiantes; 
-Lembrá-los que estão treinando um com o outro e não um contra o outro; 
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É claro que, alunos novos precisam de muitas informações quando eles estão 
participando pela primeira vez. A coisa mais importante é que eles se sintam 
confortáveis e tenham uma aula bem sucedida. 
4. Peça aos outros alunos para começar a pedalar devagar, enquanto você trabalhar 
com os novos participantes; 
5. Então você poderá começar com a Introdução da aula. 
- Bem-vindo a todos! 
- Apresente-se (Se você é um professore novo); 
- Descreva a sua aula (Zona de treinamento SC, os benefícios do treino etc. 
aconselhe-os se houver partes especiais na aula e explique-as). 
6.Comece o aquecimento. 
 
4.3 Aquecimento 
 
Há muitas razões positivas para o aquecimento antes da parte principal da aula. 
Depois de fazer os ajustes das bicicletas dos alunos, eles deveriam começar a 
pedalar vagarosamente com uma cadência leve pelas seguintes razões: 
 
• Temperatura do músculo aumenta 
Um músculo aquecido contrai com mais força e se solta mais rapidamente do que 
quando está frio. Isto melhora a ação do músculo em velocidade e força. 
. 
• Temperatura do sangue 
Enquanto o sangue circula na musculatura, a temperatura do sangue aumenta. 
Quando aquecido, a quantidade de oxigênio que está na corrente sanguínea é 
reduzida e isto corre pelos músculos mais prontamente. Isso quer dizer que a um 
pouco maior de volume de oxigênio disponível para os músculos trabalharem, 
melhorando a performance. 
. 
• Amplitude do movimento 
A amplitude do movimento das articulações aumenta porque: 
- Ativa o movimento dinâmico 
– Aumento do líquido sinovial dentro das articulações que foi criada pelo aumento de 
temperatura do sangue.  
- Aumento da flexibilidade do tecido conectivo 
 
• Aumento da produção de hormônio 
Mais hormônios responsáveis por regular a produção de energia são produzidos. Eles 
começam produzir mais carboidratos e ácidos gordurosos para produzir energia 
. 
• Metabolismo  
  Habilidade do corpo de produzir de energia de forma mais eficiente. Com apenas um 
grau de elevação da temperatura do corpo o metabolismo das células aumentam por 
volta de 13%. Isto representa uma melhor troca de oxigênio no sangue. 
 
 
 
 



 46

• Preparação mental 
Com mais oxigênio no cérebro o estado de alerta mental aumenta e prepara a mente 
para as próximas etapas do treino. 
 
 
 
O tempo ideal do aquecimento depende do nível de boa forma individual, contudo 
uma recomendação é aquecer -se por 10 minutos antes da principal parte da aula. 
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Tabela de preparação da aula 
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4.4 Zona de Freqüência Cardíaca e Zona de Treinamento  
Schwinn®Cycling 
 
Zona de freqüência cardíaca descreve as diferentes intensidades do treino. Através 
da Freqüência Cardíaca, é possível mapear uma conclusão sobre a situação 
energética numa sessão de treinos. Todas as zonas de treinamento SC são 
relacionadas às estas zonas de freqüência cardíaca, mas a intenção da zona 
treinamento SC inclui mais do que apenas o melhoramento das habilidades 
cardiovasculares e energéticas do corpo humano. Elas também podem melhorar uma 
força específica do ciclismo, técnicas de ciclismo ou habilidades mentais. 
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4.5 Resfriamento 
 
Depois da aula é essencial fazer com que a circulação e o metabolismo baixem de 
forma gradual para o nível de descanso. O resfriamento consiste em pedalar de forma 
suave com uma resistência leve pelas seguintes razões: 
 
 
● Remoção do ácido lático 
 
Recuperação ativa melhora a velocidade na qual o ácido lático é removido do sangue 
e do músculo. Isto permite a recuperação do oxigênio e para que haja uma eficiência 
da mesma. 
 
● Previne má circulação 
 
Se um aluno parar de se exercitar rapidamente, o sangue se acumula numa veia 
dilatada e dificulta o retorno venoso. Isto pode gerar um aumento da freqüência 
cardíaca ao passo que o coração trabalha mais forte para que o sangue volte ao 
coração e oxigênio para os músculos trabalhados. Tontura e pequenas dores de 
cabeça podem ocorrer, principalmente se você se levantar muito rápido. 
O resfriamento auxilia o retorno venoso e permite que as veias retornem ao seu 
estado normal de antes exercício e o fluido sanguíneo volta ao normal. A 
recomendação é depois de um treino árduo retornar a calma em um plano sentado. 
. 
● Reduz a possibilidade de lesão e fadiga muscular 
 
Prevenir a má circulação também reduz o risco de sentir as pernas “pesadas” nos dias 
depois da sessão de treino. 
 
 
O resfriamento deverá durar 5 a10 minutos. A recuperação ativa poderia ser feita 
após uma aula ou sozinho, e pode variar entre 10 e 40 minutos 
 
 
5. Alongamento e Mobilidade 
 
Baseado na posição que o corpo esta pedalando, é necessário entender as 
exigências para mobilidade e alongamento numa aula. Como o corpo esta pedalando 
com as costas flexionadas, deveria haver um encurtamento dos músculos peitorais. 
Simplesmente movimentando os ombros para trás antes e depois da aula, alongando 
assim o peitoral, o trapézio e tríceps podem aliviar a tensão da parte superior do 
corpo. Isto também é importante para ciclistas novatos já que sua estabilidade ainda 
não está forte o bastante para se apoiar e se estabilizar nesta posição. É necessário 
permitir e promover intervalos com postura regular durante as primeiras semanas de 
treino. Enquanto pedalar, a contração do músculo é ativamente dinâmica e então os 
músculos e articulações da parte inferior do corpo se movem numa freqüência 
completa de movimento. Isto reduz a necessidade de um pré-alongamento, já que o 
aquecimento é na verdade um aquecimento específico. Contudo, existe a 
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necessidade de alongar após a aula como na lista a baixo. Estes alongamentos 
ajudam a manter, e em alguns casos, a melhora da flexibilidade. 
 
 
Alongamento estático é usado para alongar os músculos enquanto o corpo 
descansa. Compõe-se de várias técnicas que gradualmente estendem o músculo para 
uma posição alongada (para um ponto de desconforto) e segura nesta posição de 30 
segundos a 2 minutos. 30 segundos é o mínimo de duração para obter os benefícios 
do alongamento, 2 minutos é máximo (se uma posição puder ser segurada por mais 
de 2 minutos, um alongamento mais intenso poderia ser feito). Durante este período 
de alongamento ou depois, os alunos provavelmente sentiram um desconforto ou uma 
sensação de queimação nos músculos. Alongamento estático envolve receptores de 
tensão específicos em nossos músculos. Quando feito apropriadamente o 
alongamento estático diminui levemente a sensibilidade dos receptores de tensão, o 
qual permite que o músculo relaxe e seja alongado numa distância maior.  
. 
Alongamento dinâmico é uma forma de alongamento benéfica nos esportes 
utilizando o momento da forma, a força do alongamento estático ativo e o momento da 
força do alongamento estático ativo, que suporta o músculo num limite de movimentos 
estendidos não excedendo a habilidade de alongar-se de forma passiva estática. 
Qualquer coisa além deste movimento tornam-se alongamentos balisticos. É um tipo 
de alongamento enquanto se move, apossando-se do alongamento estático de onde 
você está. 
. 
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Recomendações 
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6. Periodização 
 
6.1 Princípio Difícil/ Fácil 
 
Um princípio de treinamento que funciona para muitos atletas é o Principio Difícil/ 
Fácil. Este é um principio básico de treinamento com propósitos gerais que muitos 
concordam, mas poucas pessoas seguem. 
Mesmo que muitos técnicos, de todos os esportes, falem sobre o Princípio Fácil/ Difícil 
por muitos anos, há uma boa razão por que pouquíssimos tem estado dispostos a 
segui-lo recentemente: é quase que impossível fazê-lo sem um monitor de freqüência 
cardíaca. 
A função deste princípio de treinamento é muito simples. A maioria dos estudantes 
poderia melhorar a eficiência de seu treino pedalando mais leve em seus dias fáceis e 
mais intenso nos dias mais pesados. 
Há mais informações a serem dadas sobre o treinamento de frequência cardíaca no 
Apendice da Polar. Mais conhecimento específico do Schwinn® Cycling pode ser 
encontrado na educação continuada objetivo de frequência cardíaca, o qual é 
obrigatório para nível prata. 
Como um técnico da Schwinn® Cycling, há uma responsabilidade de cuidar dos 
alunos usando conhecimento para ajudá-los a alcançar seu objetivo de treino. É 
importante entender efeitos do treino, sistemas de energias e princípios de treinos, 
não apenas na teoria, mas também na prática. 
 Um técnico deveria estar apto a estruturar um objetivo anual, mensal, semanal, diário 
para os membros que frequentam tais aulas. Isso não apenas ajudará na retenção 
dos alunos nas aulas, mais também trará inspiração aos alunos. 
Melhorar sua capacidade para executar uma determinada tarefa envolve trabalhar 
músculos específicos ou sistemas de órgãos com aumento da resistência. 
Se uma tensão é aplicada ao corpo, em seguida uma resposta ao treinamento 
ocorrerá aos sistemas do corpo. Se a pressão é muito alta haverá um efeito negativo 
de treino e se muito baixa haverá um pequeno ou nenhum efeito de treino. Contudo, 
se a tensão é aplicada em quantidades corretas (através de um treino efetivo) então o 
corpo ficará mais forte com eficiência máxima, e então um efeito de treino positivo 
ocorre. 
 
Há alguns princípios básicos para organizar uma estrutura de rotina de treino 
 
 Periodização 
 
Estes princípios de treinos se aplicam, em vários graus, tanto para treinos aeróbicos e 
anaeróbicos. Há um pré-conceito que uma rotina de treino periodizada sobre um 
tempo específico é apenas para atletas de elite. Contudo, isto é uma afirmação falsa. 
Periodização pode ser efetivamente aplicada para todos os níveis de atletas, desde o 
iniciante ao condicionamento físico até o indivíduo que se exercita constantemente. 
 
6. Teoria do planejamento 
Sistemas de treinamento periódico dividem o tempo em três tipos de ciclos: 
microciclo, mesociclo e macrociclo. O microciclo é geralmente de até sete dias, o 
mesociclo pode ser de 2 semanas a alguns meses, mas é tipicamente um mês. 
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Um macrociclo se refere ao período de treino total, normalmente representado por um 
ano ou dois. Há ciclos mais longos também para as Olimpíadas, sendo 4 ou 8 anos e 
o plano de carreira o qual é normalmente considerado para Olimpíadas e atletas 
profissionais. 
O treino deverá ser organizado e planejado antes de uma competição ou 
performance. Deverá ser considerado o potencial dos alunos, suas performances em 
testes ou competições e calendários de competição. Tem que ser simples, sugestivo, 
e acima de tudo flexível como seu conteúdo que pode ser modificado para ir de 
encontro à frequência de progresso dos alunos.  
Macrociclo se refere a um plano anual que funciona a favor de atingir a meta na 
competição do ano. Existem três fases no macrociclo: preparação, competição e 
transição. 
Mesociclo representa uma fase de treino com duração de 4 semanas ou microciclos. 
Durante a fase preparatória, um mesociclo consiste de 4 – 6 micro-ciclos, durante a 
fase competitiva normalmente consistirá entre 2- 4 micro- ciclos dependendo do 
calendário de competição. Um microciclo é tipicamente uma semana por causa da 
dificuldade de desenvolvimento de um plano de treino que não se alinha com o 
calendário semanal. Cada microciclo é planejado baseando-se onde ele está no 
macrociclo geral. 
Durante o microciclo e o mesociclo as pessoas planejam o seu treino na proporção de 
3:1 ou 2:1. Três dias de treino ou semanas (semanas são seguidas por um dia de 
descanso). Entretanto, atletas profissionais usam seu dia de descanso para seu treino 
de recuperação, mas seus alunos deveriam ter um dia livre. As semanas de descanso 
deveriam ser preenchidas com um treino de baixa intensidade e / ou treino de 
recuperação. Os três dias de treinamento ou semanas deveriam ter um aumento de 
intensidade e/ou volume. Um ciclo 3:1 deveria parecer com a foto a baixo. 
 

 
6. Periodização da Schwinn® Cycling 
 
 Os membros em academias normalmente não estão competindo em corridas. Eles 
não estão planejando seu treino baseado numa estrutura. Mesmo que eles não 
planejam o seu treino você pode fazer isso por eles. Trabalhar com microciclos é 
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quase impossível devido ao fato de seus alunos freqüentarem suas aulas nos 
mesmos dias todas as semanas, porém cada um deles em dias diferentes. 
O que você pode fazer é trabalhar com mesociclos – três semanas aumentando a 
intensidade seguida por uma semana de baixa intensidade. Abaixo você encontra um 
exemplo de como este sistema pode parecer: 
 
Exemplo Fácil 
 

 
 
Exemplo Avançado 
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7. Anatomia 
 
7. Os ossos e as articulações dos membros Inferiores  
 
Para entender as funções mecânicas da perna, imagine um foto uma perna humana é 
desenhada como uma figura de duas dimensões. Considere a perna feita de uma 
conexão de três elos (veja a foto 1). 
 

 
Fig. 1. Ossos da perna e a imagem 2D, representa a perna de um ciclista (Edmundi 
Burke 
1986). 
 
A rigidez da perna humana é mantida pelo osso da coxa (fêmur), o maior osso do 
corpo. A extremidade superior do osso conecta-se à articulação do quadril, enquanto 
que na extremidade inferior deste osso, a articulação do joelho permite o movimento 
da parte inferior da perna em torno da coxa. A força estrutural da canela é mantida por 
um par de ossos pararelos, a tíbia e fíbula. O pé conecta-se em volta da canela na 
articulação do tornozelo. A perna humana se torna um sistema de três conexões 
rígidas. Os músculos são conectados aos ossos pelos tendões. Estes são 
extremamente fortes, permitindo a transmissão da potência para determinados pontos 
em volta da perna, movendo as articulações para gerar movimentos.  
As articulações podem ser classificadas com base na sua anatomia ou nas suas 
propriedades biomecânicas. De acordo com sua classificação anatômica, as 
articulações são subdivididas dentre simples e composta, dependendo do número de 
ossos envolvidos e em complexo e articulações combinadas. 
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1.Articulação simples: 2 superfícies  
articulares (Ex. Articulação do ombro,  
articulação do quadri)l nº1 e nº2. 
2.Articulação composta: 3 ou mais superfícies  
articulares (Ex. Articulação Tunel Carpo)  
3.Articulação complexa:2 ou mais superfícies  
articulares e um disco articulador ou menisco  
(Ex. Articulação do joelho nº 4 + 5) 
 
 
 
 
Fibras musculares individuais são formadas durante o desenvolvimento da fusão de 
muitas células imaturas indiferenciadas conhecidas como mioblastos em células 
longas, cilíndricas e multi-nucleares. Diferenciação dentre esse estado é 
primordialmente completada antes do nascimento, e as células continuam a crescer 
em tamanho. O músculo esquelético exibe bandas distintas padrão quando visto no 
microscópio devido ao arranjo do citoesqueleto de elementos no citoplasma das fibras 
musculares. A principal proteína citoplasmática são as actinas e as miosinas (também 
conhecidas como filamentos grossos e finos) os quais são arranjados em uma 
unidade de repetição chamada sarcomero. A interação entre a actina e miosina é 
responsáveis pela contração dos músculos. 
Há dois caminhos principais para categorizar fibras musculares; o tipo de miosina 
presente (rápido ou devagar) e o grau de fosforilação oxidativa na qual a fibra 
caminha. Um músculo esquelético pode então ser quebrado em duas categorias: Tipo 
1 e Tipo 2.  Fibras do Tipo 1 aparecem de cor vermelha devido a presença de 
oxigênio ligado a proteína mioglobina. Estas são fibras adequadas para resistência e 
demoram a fadigar pois usam metabolismo oxidativo para gerar ATP.  Fibras do tipo 2 
são brancas devido a ausência de mioglobina e uma dependência de enzimas 
glicoliticas. Essas fibras são eficientes em curtas explosões de velocidade e potência 
e usam metabolismo oxidativo e anaeróbico dependo do subtipo particular. Essas se 
fadigam rapidamente. 
Músculo esquelético é ainda dividido em muitos subtitulos: 
● Tipo1, oxidativo vagaroso, contração vagarosa, ou musculatura avermelhada é 
densa com capilares, rica em mitocondria e mioglobina, dando ao músculo suas 
características de cor vermelha. Isto pode carregar mais oxigênio e sustentar a 
atividade aeróbica. 
● Tipo 2, contrações rápidas no músculo, tem três tipos principais que geram um 
aumento da velocidade da contração: 
1. Tipo 2 A, que, como um músculo vagaroso, é aeróbico, rico em mitocondria e 
capilares e aparece vermelho. 
2. Tipo2X (também conhecio como tipo 2 D ) o qual é menos denso em mitocondria e 
mioglobina. Este o tipo de músculo mais rápido nos humanos. Pode contrair-se mais 
rapidamente e com uma maior quantidade de força do que o músculo oxidativo, mais 
pode apenas sustentar explosões curtas, anaeróbicas antes que a contração do 
músculo se torne dolorida (frequentemente atribuída incorretamente para uma 
construção de ácido latico). Nota: em alguns livros e artigos este músculo humano 
foi confusamente chamado tipo2 B. 
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3. Tipo 2 B , o qual é anaeróbico, glicolitico, músculo ”branco” que é ainda menos 
denso em mitocondria e mioglobina. Em animais pequenos como roedores este é o 
tipo de músculo mais rápido, explicando a cor pálida de sua carne 
. 
7.2 Os músculos dos Membros Inferiores 
 
Os principais músculos envolvidos na produção de movimentos das articulações das 
partes inferiores da perna são os seguintes: 
 
Quadril 
 
Flexão: Ílio-psoas e Pectíneo. 
Extensão: Glúteo máximo e médio. 
Abdução: Parte superior do glúteo máximo, médio e mínimo. 
Adução: Adutor Magno Longo e Curto, Pectíneo, parte baixa do Glúteo Máximo 
e Obturador Externo. 
Rotação Interna: Glúteo médio, Glúteo Mínimo, Tensor da Fáscia Femoral e  
Ílio-psoas. 
Rotação Externa: Obturadores, Piriformes e Glúteo Máximo. 
 
Joelho. 
 
Flexão: Isquiotibiais, Poplíteo, Sartório, Grácil. 
Extensão: Quadriceps 
 
Tornozelo. 
 
Flexão: Tibiais. 
Extensão: Gastrocnêmio, Sóleo, Plantares 
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Os quadríceps são uma série de músculos são responsáveis pela extensão do joelho 
e flexão do quadril. 
Os Isquiotibiais fazem movimento na direção oposta, trazendo o calcanhar em direção 
ao Glúteo – flexão do joelho. Os isquiotibiais também ajudam os glúteos na extensão 
do quadril. 
 
 
 
 O Ilio-psoas faz o movimento de trazer a parte 
frontal da coxa em direção ao torax – flexão 
quadril. 
Tibiales anterior traz primeiramente o pé para 
cima em direção a canela – dorsiflexão. 
O gastrocnemi e sóleo dão sustentação a 
sola do pé. Estes músculos apontam os dedos 
na direção oposta ao dorsiflexão – flexão  
plantar. Os músculos dos pés podem também 
ajudar na flexão do joelho. 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Agonista, antagonista, sinergista 
 
 

  Agonista é uma classificação usada para descrever um 
músculo que causa um movimento específico ou possivelmente  

muitos movimentos que ocorrem através de um processo de sua  
própria contração. Isto é tipicamente um termo designado para 

músculos esqueléticos. Agonistas são também chamados de  
impulsionadores, uma vez que eles são considerados os  

principais músculos responsáveis pela geração do movimento. 
 
 
 

Para um agonista ser eficaz como algo que se move no sistema esquelético deverá 
na verdade atravessar uma ou mais estruturas que podem se mover. Este é 
tipicamente onde o músculo encontra uma articulação através de uma conexão do 
tendão. Assim que as miofibras do músculo estão agitadas num ação e depois 
contração, elas criaram uma tensão e colocaram através do tendão e puxar o braço 
do lado oposto da articulação mais próximo da origem dos músculos. 
 
Antagonista, músculos são encontrados em pares chamados pares antagonisticos. 
Eles consistem em um músculo extensor, o qual “abre a articulação” (aumentando o 
ângulo entre os dois ossos), músculo flexor, o qual faz o oposto de um músculo 
extensor. 
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Pares antagonisticos são necessários ao corpo pois os músculos só podem  exercer 
um força, e não podem ser empurrados de volta em sua posições originais. Um 
exemplo deste tipo de músculo é o bíceps braquial e tríceps braquial. Quando os 
bíceps estão contraindo os tríceps estão relaxados e volta a sua posição de origem. O 
oposto acontece quando o tríceps se contrai 
. 
Sinergista é um tipo de músculo que executa, ou ajuda na execução, do mesmo 
conjunto de movimentos de articulações como os agonistas. Sinergistas são músculos 
que atuam nas articulações móveis, são às vezes referidos como neutralizadores 
porque eles ajudam a parar a ação  ou neutralizar, movimento extra dos agonistas 
para ter certeza que a força gerada funciona no movimento desejado. 
 
7.4 Contração do músculo 
 
 
7.4.1 Contração concêntrica 
Uma contração concêntrica é um tipo de contração muscular 
no qual os músculos encurtam enquanto gerando força. 
Durante uma contração concêntrica um músculo é estimulado a 
contrair de acordo com o mecanismo do filamento deslizante. Isto  
ocorre através do comprimento do músculo, gerando força na  
junção do tendão muscular, fazendo com que o músculo encurte  
mudando assim o ângulo da articulação. Em relação ao cotovelo,  
uma contração concêntrica dos bíceps faz com que os braços se  
dobrem no cotovelo e mão para mover perto da perna, para perto ombro ( uma curva 
do bíceps). Uma contração concêntrica do tríceps mudaria o ângulo da articulação 
na direção oposta, alongando os braços e movendo a mão em direção à perna. 
 
7.4.2 Contração excêntrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante uma contração excêntrica, o músculo alonga enquanto sob tensão devido a uma 
força oposta maior do a força gerada pelo músculo. Ao invés de trabalhar para puxar uma 
articulação na direção da contração do músculo, o músculo age para desacelerar a 
articulação no fim de um movimento ou controlar o reposicionamento de uma carga. Isto 
pode ocorrer involuntariamente (tentando mover um peso muito pesado para o músculo 
levantar) ou voluntariamente (quando um músculo suaviza um movimento). Além do 
termo curto, treinamento de força envolvendo ambas contrações concêntricas e 
excêntricas aparecem para aumentar a força muscular mais do que o treino com apenas 
contrações concêntricas. 
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Durante uma contração excêntrica dos bíceps o cotovelo começa o movimento 
enquanto é flexionado e então alonga ao passo que as mãos se afastam do ombro. 
Durante uma contração excêntrica dos tríceps, o cotovelo começa o movimento  
em linha reta e depois flexiona ao passo que as mãos se movem em direção ao 
ombro. Desmim, Titim  e outras proteínas são envolvidas em contrações excêntricas, 
mas seu mecanismo não é muito entendido quando comparado as contrações 
concêntricas no ciclismo. 
Músculos submetidos a uma carga excêntrica pesada sofrem maior dano quando 
sobrecarregados (durante a construção de um músculo ou exercícios de treino de 
força) como comparado à carga concêntrica. Quando contrações excêntricas são 
usadas num treino de peso elas são normalmente chamadas negativas. Durante uma 
contração concêntrica a fibras musculares deslizam entre elas mesmas. Durante uma 
contração excêntrica, os filamentos deslizam passando um pelo o outro em caminhos 
opostos, contudo o movimento atual da miosina durante a contração excêntrica não é 
conhecido. 
Exercícios apresentando uma carga excêntrica pesada pode na verdade suportar um 
peso maior (músculos são aproximadamente 10% mais fortes durante contrações 
excêntricas do que as concêntricas) e também resultam em um maior dano muscular 
se instalando no músculo uma dor por um ou dois dias depois do treino. Exercícios 
que incorporam ambas contrações excêntrica e concêntrica (envolvendo uma 
contração forte e uma controlada queda de peso) podem produzir maiores ganhos em 
força do que contrações concêntricas sozinhas. Enquanto que uma não costumeira 
contração excêntrica pesada pode facilmente levar ao overtraining, um treino 
moderado pode proteger contra lesões. 
 
 
 
7.4.3 Contração Isométrica 
Uma contração isométrica de um músculo gera força sem alterar o  
comprimento. Um exemplo pode ser encontrado quando os músculos da mão e 
antebraço tocam um objeto; As articulações da mão não se movem, mas os  
músculos geram força suficiente para prevenir que este objeto caia. 
 
 
 
7.5 Desequilíbrio muscular no ciclismo 
 
Assim como em outros tipos de esporte onde um movimento similar é feito por várias 
vezes, alguns músculos ficam mais fortes e outros ficam mais fracos e mais curtos. 
Você pode ver estes músculos na foto a baixo. 
Para todos os ciclistas que não estão fazendo nenhum outro tipo de esportes nós 
recomendamos um programa de treinamento de força e flexibilidade para evitar 
desequilíbrio muscular. 
Caso contrário, isto poderá resultar em um sistema muscular desequilibrado o qual 
liderará a situações de riscos. 
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(-) = mais fraco; (+) = mais forte; (S) = encurtado 
 
8. Biomecânica do ciclismo 
Entender a biomecânica básica do ciclismo envolvida no movimento da roda 
capacitará os alunos pedalar mais eficientemente e reduzir qualquer risco de lesões. 
Este tópico foi condensado por ser um assunto complexo, dependente de ambas 
variáveis mecânicas e físicas da bicicleta. 
 
8.1 A pedalada 
 
A rotação do pé de vela através da pedalada é uma constante; Isto quer dizer que o 
circulo criado pela pedalada é imutável. Contudo, a força exercida no pedal varia 
durante a pedalada. (fig.1) 
O padrão da força aplicado no pedal começa no Top Dead Centre (TDC). O pé de 
vela está indo sentindo horário e se move completando de uma revolução do pedal de 
360º. Este é dividido em 20 segmentos, cada um de aproximadamente de 18º. As 
linhas em negrito indicam o ângulo do pedal naquele ponto da pedalada. A flecha que 
está presente na maioria dos ângulos representa a força, ou potência, exercida sobre 
o pedal naquele ponto da pedalada.  
Se não existir uma resistência adequada para atuar no sentido contrário ao da 
pedalada, ou seja, se não existir suficiente resistência aplicada, o resultado poderá 
ser um efeito negativo. 
 

Isquiotibiais 
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Como pode ser visto neste diagrama, há pontos específicos os quais a força através 
do pedal é maior. Isto é indicado pelo tamanho da flecha. A maior parte da 
transmissão de força indo para o pedal é durante os estágios iniciais da pedalada. Isto 
indica que a maioria dos ciclistas alcançam a potência máxima da pedalada perto dos 
90º graus. 
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8.2 O ponto de força – Push Point 
 
A área onde é aplicada a máxima força, resultando na  
máxima saída de potência do pedal é denominada 
Push Point. . Para simplificar isso nos desenvolvemos um 
diagrama – relógio, bem fácil de entender. 
TDC é representado como 12 horas. O push 
point pode então ser representado entre 2 e 
4 horas. Contudo, há uma força significante que 
ainda está sendo aplicada de 1 hora a 6 horas. Isto para  
ciclistas é conhecido como alongamento do braço do pé 
de vela. 
 
 
8.3 A pedalada eficiente 
A mecânica da pedalada da bicicleta envolve a transferência de força dos músculos 
das pernas passando pelo pé e para a superfície do pedal. 
A força aplicada no pedal foi examinada por muitos pesquisadores. Em muitos artigos 
isso pode ser lido que uma pedalada redonda é o melhor que um ciclista pode atingir. 
Para melhorar a pedalada o ciclista tem que se concentrar em cada fase dela. A fase 
da força no centro, inferior, e na parte superior. Para alcançar esta pedalada perfeita, 
muitas maneiras tem sido examinadas. Uma maneira é pedalar apenas com uma 
perna, outro jeito é usar o chamado (pé de vela inteligente) que funciona 
independentemente uma da outra. 
Infelizmente muitos ciclistas não foram capazes de alcançar uma pedalada perfeita, o 
qual foi experimentado para melhorar. 
Pesquisas feitas por Sanderson tem mostrado que a fase da puxada – se aparecer – pode 
ser medida apenas em baixas cadências. Estes estudos mostram que ainda há uma 
carga no pedal quando na verdade está na fase da puxada (fig.1). Você pode ver que as 
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cadências de 80RPM ou 100RPM a força negativa parece no ângulo do pé de vela entre – 
200 º e – 300º. 
Durante esta fase da pedalada ao invés de puxar 
 os ciclistas estão empurrando para 
 o pedal. Apenas na cadência baixa de 60 
RPM uma força positiva pode ser vista levemente. 
Outra pesquisa, o mesmo resultado: na Fig. 2 você 
pode ver a diferença de puxar quando pedalando 
em 100W, 200W, 300W e 400W. Nenhuma grande  
diferença pode ser vista durante a fase da puxada. 
E nenhuma força positiva foi alcançada pelos 
ciclistas testados. Estas pesquisas foram feitas 
em ciclistas profissionais - isto explica a potência 
alcançada de 400W. 
Uma pesquisa feita com ciclistas do 
Time Nacional Alemão, eles tinham que 
pedalar a 90RPM, a potência era 300W. 
Estes 300W no total de pessoas 
testadas poderiam pedalar com 
intensidade em torno do limite 
anaeróbico. O resultado é o mesmo 
que nos outros estudos. Somente um 
ciclista foi capaz de ter uma fase de 
puxada durante uma pedalada (fig.3) 
 
 

Sanderson tentou descobrir a diferença entre ciclistas “normais” e profissionais. 
Novamente, o resultado é o mesmo como mostrado nas pesquisas anteriores. 
Durante a fase de puxada da pedalada ainda havia uma carga no pedal. A foto a 
baixo (fig.4) mostra as curvas relevantes de torque para cada cadência da pedalada: 
60 RPM ( linha sólida), 80 RPM ( linha longa) 100 RPM ( linha curta ) por 100 watts e 
235 watts. 
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Fig. 4: Diferença entre ciclistas recreacionais e de competição aos 100Watts e  
235Watts. 
 
9. Visa Geral da Educação Continua da Schwinn® Cycling 
Schwinn® Cycling esta continuamente criando Cursos de Educação Continuada para 
manter você sempre informado, melhorar seu conhecimento no ciclismo indoor e 
treinando, testar seu conhecimento nas variedades de tópicos relatados. Mais ainda, 
os tópicos da Educação Continua capacitarão você a oferecer aulas excitantes que 
ajudarão a reter muitos alunos e atrair novos membros. 
 
Os tópicos Incluem 
 
Zonas de Frequência Cardíaca 
 
● Como implementar as zonas de frequência cardíaca nas aulas para iniciantes e 
também para atletas de elite. 
● Planejar aulas em diferentes zonas de frequência cardíaca. 
● Adquirir um grande conhecimento de fisiologia, especialmente sobre energia e 
metabolismo. 
● Como introduzir com sucesso a periodização das aulas na academia. 
 
Desenho da Aula 
 
● Como Utilizar os metodos de treino do ciclismo de estrada nas suas aulas. 
● Idéias novas para manter a variedade e motivação de suas aulas. 
● Abordagem completa para planejamento de aula. 
● Melhorar habilidades técnicas 
 
Ciclismo e Música 
 
● Música é um dos componentes mais importantes para qualquer aula de ciclismo 
indoor. 
● Este curso aumenta consciência do instrutor em relação à música, aprendendo 
como ouvir e analisar diferentes estilos. 
● Aprender como fazer escolha de música apropriada para situações de aulas e para 
diferentes participantes destas aulas. Descubra como a música pode afetar você e 
seus alunos. 
. 
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Mente e Corpo 
 
● Conexão dos aspectos mentais do treino para colocar em ação. 
● Maximizar o treino através do controle da respiração e foco. 
● Descubra o “Fluir”. 
● Colete idéias para implementar a parte mental em um treino pesado nas aulas. 
 
Ciclismo e Jovens (Junior) 
● Com as aulas de ginástica desaparecendo das escolas, mantenham os jovens 
ativos oferecendo aulas com alvo nas suas necessidades e expectativas. 
● Aprenda as diferenças entre treinar adultos e adolescentes. 
● Tenha novas idéias e planos para deixar sua aula divertida 
 
Ciclismo e Idosos (Senior) 
● Atraia clientes idosos para sua academia. 
● Guia de como preparar e cuidar de uma aula adaptada para idosos. 
● Como treinar clientes com as patologias mais comuns. 
 
Seminário sobre Ácido Lático 
 
● Aprenda tudo sobre ácido lático em combinação com sua frequência cardíaca 
implementando um plano de treinamento efetivo. 
● Aprenda como colher amostras de sangue e medir a concentração de ácido lático 
no indivíduo. 
l 
Nutrição 
● Este curso é em absoluto o máximo para entender que o Schwinn Cycling é um 
programa completo, mostrando assim que o esporte, especialmente o treinamento e a 
nutrição, caminham juntos. 
● Os elementos básicos mais importantes de nutrição são demonstrados, dê um 
passo a frente como treinador! Você estará apto a dar aos seus clientes respostas a 
questões comuns sobre nutrição. 
 
WorkShop Treino Intervalado 
 
● Ganhe o conhecimento sobre o trabalho Aeróbico e Anaeróbico com treinos 
intervalados. 
● Distinguir os diferentes tipos de treinos e usá-los na sua aula. 
● Receba idéias estruturadas que podem ser usadas nos treinos intervalados. 
 
WorkShop Alongamento 
 
● Alongamento é um componente básico do treino. Aprenda quanto e quando  
alongar. 
● Aprenda diferentes tipos de alongamento. 
● Descubra os benefícios do alongamento. 
● Fisiologia do treinamento 
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10. Tabela para preparação de aula 



 73

 
 



 74

 
 



 75

11. Referências 
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Projetado com a visão do time global de Masters Instrutores da Schwinn, o Class Tamer™, é o primeiro leitor de musica 
para profi ssionais de exercício em grupo. 

Um app organizado de forma organizada demosntra “o quê” e “como fazer” um aula. Esta ferramenta além de facil utilização e 
criativa, ajudará você a manter-se organizado enquanto estimula a sua classe.

. Crie facilmente no iTunes listas de reprodução para pedaladas

. Páginas de anotações roláveis

. Salve suas anotações, marcações de músicas e BPM de músicas específicas

. Temporizador de música fácil de ler (tempo decorrido, tempo restante, próxima música)

. Barra deslizante de volume

. Controle de tempo musical

. Atenuação cruzada personalizável

. Cronômetro que opera de forma independente do temporizador de música 

. 10 efeitos sonoro

. Tamanho de letra ajustável para melhor leitura

. Disponivel para Iphon e Ipod

(11) 4616.0206wellness.com.br

(11) 4616.3202
schwinncycling.com.br



Poliuretano

Cabos de tração em 
FIBRA DE CARBONO

Perfi l de dente curvulíneo

BENEFÍCIOS DA CORREIA CARBON BLUE ™ 

A 1˚ bike indoor  com CORREIA DENTADA reforçada com fi bra de 
CARBONO com máxima durabilidade.

• Não requer lubrifi cação 
• Não precisa de ajuste 
• Extremamente silenciosa
• A mesma sensação de pedalar em uma bike de rua  
• Garantia de 5 anos 
• A maior garantia de qualquer correia ou corrente no mercado

Vários anos atrás, uma empresa chamada Gates, introduziu um conceito nunca antes visto em bicicletas ao ar livre.

Seu sistema inovador - chamado de Carbon Drive ™ - apresenta uma correia dentada reforçada com fi bra de carbono para máxima 
durabilidade e verdadeiro desempenho. Com o tempo, a novidade deste sistema foi a solução para o sistema convencional usado em 
centenas de modelos de bicicleta ao ar livre hoje.

Desde o ano passado, temos trabalhado com a Gates para adaptar esta revolucionária tecnologia para a nossa Bike AC Performance Plus.  
O resultado é um novo sistema de funcionamento que combina a durabilidade e desempenho de uma correia, livre de manutenção e 
extremamente silenciosa. Nós o chamamos de Carbon Blue™.



• Quadro em alumínio

• Freio magnético que proporciona maior conforto e dispensa 

troca de pastilhas de freio

• Painel informativo (opcional) com carga em watts, velocidade, 

distância, cadência, tempo, calorias e batimento cardíaco

• Novo schwinn fi t system para ajuste do banco e guidom

• Freio contrapedal “smart release”

• Pedal duplo

• Freio de emergência       

• Suporte de garrafa no guidom

• Freio magnético que proporciona maior conforto e dispensa troca de 

pastilhas de freio

• Painel informativo (opcional) com carga em watts, velocidade, distância, 

cadência, tempo, calorias e batimento cardíaco

• Canotes em formato de trapézio para conexões fi rmes e seguras

• Freio contra pedal “smart release”

• Pedal duplo

• Freio magnético que proporciona maior conforto e dispensa troca de 

pastilhas de freio

• Painel informativo (opcional) com carga em watts, velocidade, 

distância, cadência, tempo, calorias e batimento cardíaco

• Canotes em formato de trapézio para conexões fi rmes e seguras

• Pintura eletrostática com base de zinco

PROINDOOR
CYCLING

™

(11) 4616.0206wellness.com.br

(11) 4616.3202
schwinncycling.com.br



UN I F O R M E

CE RT I F I C AÇÕ E S IN T E R N AC I O N A I S

BR I N D E S PR O M O C I O N A I S

(11) 4616.0206wellness.com.br

(11) 4616.3202
schwinncycling.com.br



Faça parte da comunidade Schwinn   Cycling Brasil:
www.schwinncycling.com.br

twitter: @schwinncycling
Facebook: Schwinn Cycling Oficial

®


