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Há alguns meses atrás, depois de um longo dia dando 

aulas de bicicleta, já eram seis horas da tarde, eu e os 

professores Marcello e Renato estávamos guardando as 

bicicletas no carro, quando uma mocinha muito linda 

passa por nós pedalando um triciclo. Imediatamente 

comentei com ambos: Poxa uma moça tão jovem e linda 

em um triciclo, acho que vou lá falar com ela e oferecer 

minhas aulas. 

Na hora fiquei um pouco encabulada por abordá-la, quase 

desisti, mas o Marcello deu um empurrãozinho e acabei 

indo. Apresentei-me a ela, falei um pouco a respeito das 

aulas e perguntei o porquê ainda pedalava um triciclo. 

Ela respondeu que o sonho dela era pedalar em uma 

bicicleta normal, mas  que por ter nascido com uma má 

formação na perna esquerda  não conseguia pedalar. 

Quando ela desceu do triciclo pude ver que a diferença 

de tamanho de uma perna em relação a outra era bem 

grande. Por alguns segundos fiquei sem reação, mas em 

seguida pensei: Se ela está pedalando o triciclo com as 

duas pernas é porque tem força e movimento 

relativamente normal, então basta adaptar a bicicleta 

para ela. 

Conversamos mais um pouco e, ela e o marido 

compraram a ideia de adaptar uma bicicleta para eu fazer 

a tentativa de ensina-la a pedalar. Depois de algumas 

trocas de e-mails a respeito de como seria feito a 

adaptação da bicicleta, dos sonhos de poder pedalar e 

principalmente do pouco tempo que ela teria para se 

dedicar a isto, pois em poucas semanas ela e o marido 

iriam morar na Chapada Diamantina, na cidade de 

Lençóis, no Estado da Bahia. 
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Eu sabia que tinha uma missão grande pela frente. Estava abraçando uma “causa” que 

poderia falhar. Mas nunca fui de desistir e sempre sou muito positiva. Um sentimento forte 

me dizia que daria certo e, além disto, percebi que a minha futura aluna e ciclista tinha um 

brilho especial nos olhos, uma vontade genuína, muito forte e única de aprender. 

Marcamos a primeira aula e ambas estávamos convencidas de que teríamos sucesso. E, de 

fato tivemos!  Ana Carolina Rolim, pedalou na primeira hora aula! Celebramos demais, foi 

extremamente emocionante e mais uma linda lição de vida vou carregar comigo. 

Conversamos muitos e transcrevo a seguir as palavras de uma das mais lindas pessoas que 

conheci nos últimos tempos. 

Motivos de Carol para aprender a pedalar  

Meu principal motivo foi a possibilidade de me locomover de forma mais integrada e 

colaborativa com a cidade. A ideia de me sentir presa nos colapsos dos grandes centros 

urbanos, como o trânsito, me faz querer contribuir para que a vida na cidade seja possível se 

pudermos desfrutar de alternativas simples. Ir à padaria de bike, ao cinema, ao parque, a uma 

reunião de trabalho... Que maravilha! Que limitação há nisso? Nenhuma! É tão bom saber que 

isso é realmente possível. Amsterdam, por exemplo, é uma cidade encantadora justamente por 

isso: todo mundo pedala! A bicicleta é o principal meio de transporte dos habitantes daquela 

cidade, e a organização que isso proporciona é muito interessante. O ser humano é tão 

completo... Pode alinhar cabeça, corpo e coração para se locomover, então porque ficar preso 

numa caixa, se podemos sentir o vento na cara? Se podemos movimentar braços e pernas para 

irmos de um canto a outro? Outro dia vi uma moça pedalando livremente no meio de um 

congestionamento na Av. Vital Brasil, num sábado à tarde. Era como se ela flutuasse. A saia 

comprida esvoaçando, as pernas em atividade... O que pensava aquela moça durante aquele 

movimento tão cheio de graça? Acho que meditava... Não tinha nenhuma preocupação, com 

certeza!!! Isso também me fascina na bicicleta: você tem de estar tão centrado, tão inteiro, que 

praticamente a meditação é natural. 
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Paixão de Carol pela Bicicleta 

Minha paixão vem de duas grandes inspirações: minha querida amiga 

Andréa Tolaini e meu irmão Rodrigo Granja. A Déa pedala muito! É 

daquelas pessoas que quer ver todo mundo pedalando. É contagiante! E 

me ensinou uma vez que com a bike podemos voar... Como não me 

apaixonar por isso? Eu, com essa minha alma passarinha, só pensava 

nisso: preciso voar... pedalando! Quando comprei o triciclo ela dava 

pulos de alegria, fomos juntas pedalar pela ciclofaixa. Ela sabia que era 

um grande começo! Também admiro muito sua postura crítica: por 

exemplo, ela não quer avisos como "Ciclista, cuidado, buracos na pista". 

Ela quer que os buracos sejam todos tapados! Luta por isso, pelo bem 

do espaço público. É maravilhoso! 

Meu irmão mora em Brasília e uma vez publicou uma foto em cima da 

bike dizendo: "Só saio daqui quando aprender a voar...". Achei tão 

bonito... Era como se sua grande busca fosse por algo muito simples. 

Ele pedala muito, entende a bike como sua maior companhia. E eu só 

penso: também quero isso pra minha vida!!! 

Por último, o cinema me inspirou muito! Quando assisti ao filme 

"Butch Cassidy and Sundance Kid" nunca esperava uma cena como 

aquela em que o Paul Newman leva aquela moça linda para dar uma 

volta de bici. Era uma mágica! Chorava de emoção... Linda cena, lindo 

passeio. Quanta leveza naquelas imagens... E aquele filme "O Carteiro e 

o Poeta"? Que graça teria se o carteiro fosse à casa do Neruda de carro? 

Ele pedalando por aqueles lugares lindos da Itália... E tem também o 

fabuloso "As bicicletas de Belleville"... Sem falar que o garotinho 

começa pedalando um triciclo e depois se prepara para o Tour de 

France! Um sonho!  
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Sentimento de Carol quando pedalou pelos primeiros minutos 

sob duas rodas 

Quando percebi que estava sozinha pedalando, quando não senti mais o braço 

de Claudia me dando apoio, chorei de emoção. Pensei: consegui! É mesmo 

como voar! É libertador! 

O João, que tem uma bicicletaria aqui no bairro, me disse no dia anterior:   

tudo está na cabeça da gente!  Ele sempre foi muito duro comigo, digo que é 

um mestre. Quando cheguei com o triciclo lá, para ele arrumar o freio, ele não 

achou legal... ele disse que eu era capaz de pedalar sobre duas rodas, que 

tinham pessoas sem uma das pernas que pedalavam. No dia em que apareci 

com minha bike, ele ficou tão feliz. Do jeito dele, sério, mas feliz demais! Acho 

que ele também é minha grande inspiração... Então quando eu comecei a aula 

com a Claudia, claro que estava um pouco apreensiva, mas pensava muito 

nele e lembrava: "eu posso! Vai dar certo! Vamos, Carol, alinha esse corpo e 

vai..."! O Eric, meu marido, passou duas vezes por mim e disse baixinho no 

meu ouvido: Do! Do é uma expressão oriental que significa "caminho". Como 

ele é sensível! Quando ouvi pela segunda vez, eu estava pedalando! A bike é 

meu caminho agora... Ter conseguido em poucos minutos não foi o mais 

importante. O mais importante foi ter conseguido. O que eu sabia é que 

poderia demorar 15 minutos ou três dias, não importava, eu estava 

determinada. E conseguir na primeira aula só me mostrou como tudo está na 

mente mesmo. Precisamos dessa conexão, dessa concentração. É isso... é 

olhar pra dentro da gente e deixar fluir. O Eric também me disse assim: 

"Docinho, a bike é uma extensão do nosso corpo". Quando eu percebi isso, 

quando eu entendi isso, pedalei. E Claudia, a verdadeira bike anjo, meu vento 

sob as asas, me ensinou as teorias de um jeito tão especial... Claudia tem a 

técnica mesmo. Nada seria possível sem os exercícios de "apresentação" à 

bike. Aos poucos eles vão mesmo sendo integrados ao movimento, são 

imprescindíveis. Acho que eu ter prestado atenção nas suas palavras fez toda 

a diferença também. 
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A Bicicleta representa a Liberdade de Carol 

Liberdade! Não encontro outra palavra... Representa a liberdade de 

movimentar meu corpo, de fazê-lo feliz por usar sua capacidade! Temos 

tantas potencialidades... Tem aquela frase linda que já vi pelas redes 

sociais: "Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante 

movimento para manter o equilíbrio." Equilíbrio é algo que busco para 

minha vida, para minhas atitudes e pensamentos. Ter a bike como 

referência, me faz entender melhor isso. 

O problema da perna de Carol 

Nasci com uma má-formação congênita, sem o fêmur esquerdo. É difícil 

me fazer entender, eu sei, mas é como aquele desenho, o Nemo (de 

Procurando Nemo!), que tem uma barbatana mais curtinha que a 

outra. Tenho uma diferença de 24 cm com relação à perna direita, e uso 

uma prótese para compensar essa diferença. 

Pensamentos a respeito da possibilidade de não dar certo 

Confesso que tive alguns pensamentos contrários.  Na verdade, eu 

achava que a adaptação que teria de ser feita na bike era bem 

complicada... não conseguia nem imaginar como seria. Mas o Erick 

Azzi foi muito legal e na hora sacou o que você tinha sugerido sobre 

encurtar o pedivela esquerdo. Daí percebo agora como as limitações 

estão mesmo na cabeça da gente, ao mesmo tempo em que as 

possibilidades de superá-las também. Tão simples adaptar o pedivela, 

aquela tal coisa: por que eu não pensei nisso antes? 
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Determinação de Carol 

A minha determinação vem da gratidão que tenho pela vida, das coisas 

que vivencio todo dia, das pessoas que me cercam. Ter uma perna mais 

curta significa apenas isso: uma perna mais curta. Qualquer coisa que 

eu queira fazer, penso em como é possível fazer considerando a 

diferença. Acho que é isso, uma questão de considerar o fato e encará-

lo, respeitá-lo. É mais ou menos assim: ter uma perna mais curta, por 

exemplo, significa que a minha perna direita vai sofrer um pouquinho 

mais de sobrecarga, então tento compensar isso, tento alongar bem, 

massagear. Nosso corpo é o nosso templo. Precisa de cuidado, precisa 

ser ouvido. Ele não nos impõe limitações, ele nos pede atenção. Ele dá 

sinais... Então é só estar atento a isso e encontrar jeitos de tornar tudo 

possível. Tudo é possível! Só depende de como encaramos a coisa. E, 

claro, uma ou outra coisa não vai dar mesmo... não consigo pensar em 

nada prático agora, mas a gente também pode ser feliz do mesmo 

jeito... compensar de outra forma. 

Ah, lembrei-me de uma história legal. Uma vez fui à Inglaterra com um 

ex-namorado e compramos, pela internet, ingressos para assistir à 

partida de Liverpool x Newcastle. Quando chegamos no estádio, o 

espaço entre a minha cadeira e a da frente era muito pequeno e eu não 

conseguia sentar de jeito nenhum porque minha perna tem de ficar 

estendida quando me sento. Faz parte da deficiência, do jeito como a 

natureza moldou minha perna, rs. Eu fiquei arrasada... Arrasada 

mesmo. Senti-me muito excluída. Mas daí resolvemos conversar com 

os guardas do estádio e explicar a situação toda. Eles foram muito 

atenciosos e me conduziram a um lugar na frente do gramado. O 

lugar mais fantástico do estádio! É meio boba a história, mas pra mim 

foi uma vitória: eu assumi minha deficiência e isso só me ajudou! Havia 

uma limitação (a cadeira apertada que comprei), mas havia um outro 

jeito de resolver isso: sentar em outro lugar. Pronto! Simples assim... É 

a vida dizendo: vai lá, mostra a tua perna e aproveita! 
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Carol mudou-se de São Paulo para a Bahia 

Mudei para Lençóis, uma cidadezinha de 10 mil habitantes na Chapada 

Diamantina, Bahia. Foi uma escolha minha e do meu amado 

companheiro... estamos buscando viver mais intensamente essa 

transformação pessoal. Silêncio, contemplação da natureza, uma vida 

mais comunitária. Ainda não temos grandes planos profissionais, 

porque existe um período de observação que queremos valorizar, saber 

do lugar quais são as necessidades e como poderemos contribuir com a 

vida local. É um desacelerar, tentar viver mais à margem do sistema. E 

o que chamo de sistema envolve tudo mesmo, desde a forma como nos 

alimentamos até o custo de vida. 

Mas de uma coisa estou certa: quero fazer um bike tour pela Chapada 

ao seu lado, Claudia! 
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Mensagem de Carol para pessoas que estão em busca da 

realização de seus sonhos. 

Tenho uma imensa gratidão à vida. Acho um presente viver e tento 

valorizar muito essa minha passagem por aqui, essa experiência. E 

sempre encarei a minha deficiência como algo positivo. Também acho 

que no meu caso, como sou assim desde que nasci, tudo é mais fácil, eu 

aprendi a ser assim, a conviver com minhas dificuldades. Todos nós 

temos tantos defeitos, somos luz e sombra. Um dos meus só é aparente: 

as pessoas olham e já sabem, ou seja, ainda tenho essa "facilidade" de 

ser querida ou desprezada de cara! 

Então a minha mensagem é: temos que encarar o que quer que nos 

aconteça como uma forma de aprender, de evoluir. Acho que essa é a 

razão de estarmos aqui. A vida é um grande mistério e sempre teremos 

momentos gloriosos e momentos de mais introspecção, que algumas 

pessoas chamam de fracasso. Não acho um fracasso ter nascido com 

uma perna mais curta, acho que é só mais um jeito de viver. E, poxa, 

que jeito legal de viver: eu penso nos cuidados que devo ter com meu 

corpo, com meu templo, para não sobrecarregar a perna direita, para 

não engordar e sentir a prótese me machucar, eu ando mais devagar 

(pra que ter pressa? rs!), e principalmente, eu tento manter a minha 

mente em atividade: estudos, leituras, boas conversas, boas trocas de 

experiências... Isso é bom. 

Claro que já tive os meus questionamentos do tipo: "por que EU tive que 

nascer assim?" ou ainda vaidades como por exemplo buscar uma 

estética na prótese para que ela se pareça com minha perna direita. 

Acontece com todo mundo e é normal. Agora, confesso que neste 

momento da minha vida tenho buscado me livrar do ego. Estou ainda 

bem no começo dessa transformação, mas é um longo caminho, eu sei. 
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Vocês já viram as imagens do telescópio Hubble, da NASA? Cada 

imagem espetacular, poeiras cósmicas que formam imagens lindas, 

estrelas, constelações, planetas... sempre penso que somos um grão de 

areia e que somos tão pouco perto da grandiosidade do Universo... 

então por que se preocupar com o fato de ter que usar uma prótese para 

andar? Tenho tantas outras coisas para compartilhar com as pessoas, 

tenho tantos motivos para ser feliz todos os dias, que o jeito como ando 

é o que menos importa. 

Esta é a história de Ana Carolina Rolim e 

sua bicicleta. Ana Carolina tem 29 anos é 

fotógrafa, trabalha com artes visuais e sua 

grande vontade passou a ser: fazer 

algumas imagens pedalando! 


