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*Thiathlon: Triathlon é uma palavra grega que designa um evento atlético composto por três modalidades. 
Atualmente, o nome triatlo é em geral aplicado a uma combinação de natação, ciclismo e corrida, nessa 
ordem e sem interrupção entre as modalidades. Suas distâncias variam conforme o desafio. 

Vontade de Aprender – por Claudia Franco 

VONTADE 

A vontade de aprender é uma característica essencial do 
psiquismo humano, que pode provocar uma mudança 
relativamente duradoura no comportamento. 

A aprendizagem provoca uma transformação qualitativa na 
estrutura mental daquele que aprende.  

O ser humano desde o seu nascimento está em processo de 
aprendizado, para tanto, necessita de estímulos externos e 
internos.  

Aprende-se melhor e mais depressa quando o individuo 
estiver interessado pelo assunto. Estando motivado, o ser 
humano é parte ativa do aprendizado, e por isto aprende 
muito melhor e mais facilmente. 

DETERMINAÇÃO 

Este é o caso de Mayla Tannus de A. Carneiro, uma jovem 
advogada, que aos 30 anos resolveu ter novas experiências 
em sua vida através de práticas esportivas, inserindo duas 
novas modalidades em seu currículo: nadar e pedalar. 

Mayla nos contou que desde o ano passado resolveu que 
iria praticar triathlon*. Ela não sabe dizer o motivo pelo qual 
se encantou pelo esporte, só sabe que “cismou com isto” - 
palavras de Mayla. 

“Para mim, sempre pareceu um sonho impossível. Embora já 
corresse, eu não sabia andar de bicicleta, nem nadar. Para 
piorar, tenho fobia de mar. Só entro se não tiver nem uma 
ondinha e "der pé". Este ano resolvi deixar o “mimimi” de 
lado, aprender o que não sei, e ir à luta. A primeira 
providência, então, foi aprender a andar de bicicleta. 
Pesquisei as opções e encontrei a Escola de Bicicleta 
Ciclofemini” – comentou Mayla. 

O aprendizado quando se dá pela vontade genuína do 
individuo torna-se muito prazeroso e para alguns é também 
um processo extremamente rápido. É comum as pessoas 
relatarem sobre o sentimento de liberdade após terem 
aprendido algo que desejaram muito, pois se sentiam presos 
na incapacidade momentânea do desconhecimento. 

POSITIVISMO 

Mayla é o exemplo perfeito e extraordinário da combinação 
de desejo, vontade, empenho e determinação. Ao conversar 
com Mayla, não se percebe nenhum, ou muito pouco, 
sentimento contrário a sua vontade, como vergonha, medo, 
receio ou ansiedade. A vontade de Mayla é maior que 
qualquer sentimento que pudesse impedi-la de realizar o 
sonho, tornar-se uma praticante de triathlon. 

 

Mayla chega para aula antes 
do amanhecer 

Sou disciplinada por 

natureza e gosto de 

me impor desafios.  

Quanto mais difícil 

ou improvável, 

melhor.  

Sagitariano não vive 

sem um desafio. – 

Mayla Tannus  

 

Mayla em sua primeira Aula  
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**Bicicleta Speed: Speed são bicicletas feitas para velocidade. São mais leves que outros tipos, além de terem uma 
arquitetura voltada para o formato aerodinâmico.Usada por triatletas e ciclistas de estrada. 
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Eu corro, faço 

musculação e estou 

nadando, de olho na 

minha meta.  

Assim que eu 

estiver mais segura, 

vou encaixar os 

treinos de bike na 

agenda.  

Haja logística!– 

Mayla Tannus  

 

DONA DO DESTINO 

Quanto Mayla entrou em contato conosco, era 
perceptível no tom de sua voz a determinação e felicidade 
de poder iniciar as aulas para aprender a pedalar, além 
disto, foi muito clara e pontual com o seu objetivo.  

Mayla foi imperativa quando disse que iria aprender a 
pedalar para andar de speed*. Disse-nos que sonhava 
com o dia que estaria pilotando uma bicicleta speed. 

A sua vontade e determinação ficou comprovada na 
primeira aula, pois logo após 30 minutos de aula, Mayla já 
estava pedalando e, na sua quarta aula, ou seja, na sua 
quarta hora em contato com uma bicicleta já estava 
pedalando uma speed.  

Mayla mudou a sua condição completamente e 
radicalmente, saiu do zero a pilotar uma speed em apenas 
4 horas de aprendizado. 

Mayla nos contou como foram as primeiras impressões e 
sentimentos que teve na sua primeira aula de bicicleta: 
“Foi muito libertador! Incrível! Agora, emoção mesmo, foi 
subir na speed. Naquele dia, acho que eu fiquei pelo 
menos umas duas horas depois da aula em transe. Igual 
criança quando ganha um brinquedo novo. Parece meio 
clichê, mas o bom de fazer aulas é ver que há outras 
pessoas exatamente na mesma situação que você. Assim, 
a vergonha vai embora e dá lugar à coragem e à 
motivação para aprender”  

SUCESSO 

O sucesso de Mayla veio do desejo intenso e persistente 
de aprender. Além disto, de uma visão de longo prazo. Ela 
sabe que apesar da meta ser ambiciosa, ter que aprender 
a pedalar e a nadar era necessário contar com a ajuda de 
profissionais especializados para tornar-se uma triatleta 
nos próximos anos. 

“Depois de anos convivendo com o fato de não saber 
andar de bicicleta, caiu a ficha de que eu devia procurar 
ajuda profissional, porque sozinha eu não ia resolver o 
problema. Quem me incentivou muito foi a minha amiga 
de infância, a Priscilla, e o marido dela, o Lucas, que é um 
“super” ciclista. Toda vez que ia até a casa deles, ficava de 
olho nas bicicletas na varanda do apartamento. 

Privilégio na vida é descobrir uma atividade tão prazerosa 
já adulta!  

Agradeço a Escola de Bicicleta Ciclofemini pela ajuda, pela 
paciência e pela motivação! 

Vocês colocaram mais uma ciclista no mundo!” 


