
Escola de Bicicleta Ciclofemini – www.ciclofemini.com.br 1 

 

Parar para Afiar o Machado – por Claudia Franco 

Certa vez, um velho lenhador, 

conhecido por sempre vencer 

os torneios que participava, foi 

desafiado por outro lenhador 

jovem e forte para uma 

disputa. Ao final do prazo 

estipulado para a competição, 

foram medir a produtividade 

dos dois lenhadores e 

pasmem! O velho vencera 

novamente, por larga margem, 

aquele jovem e forte lenhador. 

Intrigado, o moço questionou o 

velho: 

- Não entendo, muitas das vezes quando eu olhei para o senhor, durante a 

competição, notei que estava sentando, descansando, e, no entanto, conseguiu 

cortar muito mais lenha do que eu, como pode? 

 - Engano seu! Disse o velho. Quando você me via sentado, na verdade, eu 

estava amolando meu machado. E percebi que você usava muita força e 

obtinha pouco resultado. 

A parábola do velho lenhador nos ensina uma importante lição que podemos 

aplicar em diversas áreas de nossas vidas. Na área esportiva não basta a 

vontade, o desejo, os sonhos, o melhor equipamento, conhecimento técnico 

para vencer os desafios é preciso muito mais que isto! É preciso estar com a 

sua principal ferramenta, seu Corpo, totalmente preparada e em condições de 

continuar “lenhando”. 

Assim como o jovem da parábola não 

parei para afiar o meu machado, 

como consequência, a minha 

principal ferramenta foi danificada. 

Estou com o tendão do ombro 

esquerdo rompido e algumas hérnias 

discais devido ao grande esforço 

físico a que me submeto durante as 

aulas para ensinar pessoas a 

pedalarem. 
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Afiar o machado é o período de recuperação. É dar a capacidade para o seu 

corpo se regenerar após o exercício, seja um breve intervalo em séries de 

treinos ou até dias e semanas. Quanto mais rápida for sua recuperação, mais 

rápido ganhará resistência. Se você não tiver uma dieta adequada, se não 

escutar os sinais do seu corpo de possível overtraining e se não descansar o 

suficiente, o seu corpo sofrerá. 

Dediquei-me integralmente as aulas. Muitos dias fiquei mais de 8 horas 

segurando pessoas sobre a bicicleta ajudando-as a conseguir encontrar o 

equilíbrio, ou seja, fiz um esforço além da capacidade do meu corpo. 

Afiar o machado para um ciclista pode ser traduzido pelo tempo que o mesmo 

se dedica ao seu preparo e condicionamento físico incluindo o  repouso que é 

importante para o restabelecimento e absorção dos esforços demandados no 

treino. A parada é importante para a 

recuperação neurológica, fisiológica e 

para regenerar todo o corpo: mental, 

física e psicologicamente. 

Estabeleci uma meta para este ano de 

completar todas as etapas do Audax 

Randonneurs. Fiz muito bem, o desafio 

de 90Km, o brevet de 200Km e o de 

300Km. No próximo final de semana, 

dia 24 de Agosto, já estava 

programada para participar do brevet 

de 400Km no Rio de Janeiro, porém 

com o meu “machado sem corte”, a 

série completa está postergada para 

2015. Vou irar proveito deste período 

para me preparar e me condicionar não somente para as aulas do Pedal 

Aprendiz, mas principalmente para as séries do Audax 2015 que iniciam em 

dois meses. Em Novembro já teremos o brevet de 200Km disponível em alguns 

clubes pelo Brasil. 

Neste período de pausa continuarei a ministrar aulas para os alunos que já 

pedalam e não precisam mais de mim para segurá-los na bicicleta, me 

dedicarei fortemente nas sessões de fisioterapia, treinamento funcional e 

treinos na bicicleta. Toda a programação terá a supervisão e orientação do Dr. 

Luiz Fernando Teochi, ortopedista e especializado em medicina esportiva, 

médico que apoia o meu Projeto Audaciosa. 

"Se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore, 

passaria seis afiando meu machado." Abraham Lincoln 


