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DICA

H
á 8 anos ministrando 
aulas de pilotagem de 
bicicleta para adultos 
e crianças, já ouvi de 
tudo um pouco, das 

dúvidas mais simples às mais 
complexas e específicas. E, aquela 
tarefa, comprar uma bicicleta para 
criança, que a princípio parecia 

simples e prazerosa, muitas vezes 
vira um transtorno na hora de 
tomar a decisão do que comprar, 
quando comprar, quanto investir e 
onde comprar.

Para facilitar um pouco este 
importante momento, confira 
algumas orientações.

Com qual idade a criança 
deve começar a pedalar 
com rodinhas? E quando 
começar sem?

O primeiro contato da criança com 
os pedais pode se dar um pouco 
antes da criança completar 2 anos. 
Recomendo o uso de triciclos, que 

COMO 
ESCOLHER A 
BICICLETA 
CORRETA PARA 
SEU FILHO

Texto Claudia Franco
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A hora de escolher a bicicleta para os pequenos geralmente parece ser uma 
tarefa bem complicada. São muitas dúvidas relacionadas ao tamanho, à idade 
da criança, ao tipo de bicicleta e ao investimento. E, é uma grande frustração 
quando se percebe que comprou o equipamento errado.
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dão a noção de pedalar (girar os 
pedais) e fazer curvas.

A partir dos 3 anos, principalmente 
se a criança já teve experiência 
inicial com triciclo, ela pode ser 
incentivada a andar de bicicleta 
com as rodinhas de apoio. Com o 
desenvolvimento motor, incluindo 
coordenação e força, a criança 
passará, com certa naturalidade, 
do triciclo para uma bicicleta com 
rodinhas.

E quando tirar as 
rodinhas? 

Quando a criança demonstrar 
estar absolutamente confortável 
e no controle de sua bicicleta com 
rodinhas. Lê-se por controle, o 
desenvolvimento e domínio das 
seguintes habilidades: 

 Destreza;

 Equilíbrio consistente;

 Coordenação no que se refere 
a não colidir com postes, muros, 
árvores e outros obstáculos;

 Executar bem as curvas;

 Desviar de pessoas e animais;

 Pedalar por lugares estreitos 
sem ziguezaguear;

 Saber frear corretamente.

Geralmente o desenvolvimento 
destas habilidades se dá entre os 4 
e 6 anos. 

A partir dos 6 anos de idade, a 
criança já desenvolveu habilidade 
motora fina e coordenação. 

O desenvolvimento permite 
movimentos mais elaborados 
e também dá maturidade para 
assimilar regras, comandos e 
técnicas para a boa pilotagem.

Portanto, se a criança, a partir dos 
4 anos, já dominar as habilidades 
acima citadas, com a bicicleta com 
rodinhas de apoio, ela já estará 
tecnicamente pronta para usar a 
bicicleta sem rodinhas. 

Entretanto, é de suma importância 

perceber se a criança está 
madura emocionalmente para 
esta mudança. É importante ter o 
cuidado de não pressioná-la para 
não transformar algo tão bom em 
um peso por cobranças. 

É preciso paciência, cuidado e 
muito carinho nesta fase, pois a 
criança vive um misto de excitação, 
medo e ansiedade. 

Qual bicicleta é 
adequada para cada 
idade, para cada fase 
de crescimento?

Bicicleta de equilíbrio ou 
com rodinhas?

Muitos pais me questionam se 
devem iniciar com a bicicleta de 
equilíbrio, a sem pedais, ou se 
iniciam com a bicicleta com pedais 
e rodinhas. Em minha opinião o 
cenário ideal é a combinação de 
ambas. A bicicleta sem pedal vai 
ajudar a criança a desenvolver 

Quais características 
se deve observar na 
hora de escolher a 
bicicleta?

PESO Quanto mais leve 
melhor. Muitas bicicletas são 
compostas com diversos 
detalhes e acessórios, muitas 
vezes inúteis e que podem 
comprometer a segurança. 

SUSPENSÃO Há 
bicicletas que simulam ter 

suspensão e amortecedor. 
Mas pode acontecer de 
serem acessórios apenas 
decorativos, que geralmente 
não funcionam e acrescentam 
muito peso. Se optar por 
um modelo com suspensão, 
certifique-se que ela seja 
macia e proporcional ao peso 
da criança. Muitas vezes uma 
bicicleta com garfo rígido 
cumpre melhor a função 
e não acrescenta peso na 
bicicleta.

CÂMBIO/MARCHA Escolha 
os modelos com marcha para 
crianças maiores quando elas 
já possuírem maior domínio 
de pilotagem da bicicleta. O 
sistema de marcha também 
acrescenta peso.

FREIO A DISCO 
Geralmente é colocado 
em bicicletas de aro 16. 
Além de acrescentar peso, 
é um tipo de sistema de 
frenagem completamente 
desnecessário para 

bicicletas aro 16.

ALAVANCA DE FREIO 
A distância (vão) entre a 
alavanca de freio e a manopla 
deve ser proporcional ao 
tamanho da mão da criança. 
Quanto maior a distância 
entre a alavanca e a manopla, 
maior será a dificuldade que 
a criança terá para acionar 
os freios. Além da distância 
entre a alavanca e a manopla 
observe também se o 
acionamento da alavanca é 

endurecido, mas observe pela 
força da criança e não sua.

MANOPLA As manoplas do 
guidão devem ser macias e de 
diâmetro pequeno, para que 
a criança consiga segurá-las 
com conforto e firmeza.

SELIM Geralmente as 
bicicletas de baixa qualidade 
vêm com selins muito ruins. 
São grandes, muito duros e 
não proporcionais ao corpo 
da criança.



Geralmente a criança 
não verbaliza o tipo de 
desconforto que sente por 
não ter referência. Ela não 
sabe explicar, normalmente 
diz que não quer pedalar, 
que não gosta, pois pensa 
que o desconforto que sente 
é inerente a toda e qualquer 
bicicleta.

A partir dos 3 anos... ela pode ser incentivada a 
andar de bicicleta com as rodinhas de apoio. 
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o equilíbrio, e a bicicleta com 
rodinhas de apoio vai ajudar a 
criança a aprender a girar os 
pedais. 

Mas se optar primeiro pela 
bicicleta de equilíbrio, a criança 
vai desenvolver o domínio do 
equilíbrio e depois aprenderá a 
técnica de pedalar. Se o modelo 
escolhido for a bicicleta com 
pedais e rodinha, a criança vai 
dominar primeiro a técnica de 
pedalar e de direção e depois 
aprenderá a manter o equilíbrio.

Que tamanho comprar?

Além de escolher se deve comprar 
uma bicicleta com ou sem pedais 
para as crianças menores, qual é 
o melhor modelo para as crianças 
maiores? 

A primeira observação é escolher 
o tamanho adequado para a 
estatura da criança e não pela 
idade somente, pois crianças de 
uma mesma idade apresentam 
estaturas diferenciadas.

É muito comum os pais 
comprarem bicicleta no tamanho 
inadequado porque as crianças 
crescem rápido e querem 
economizar no momento da 
compra da bicicleta, comprando 
uma bicicleta maior que a indicada 
para a estatura e idade da criança.

Uma bicicleta muito grande (ou 
pequena) será um desafio para 
uma criança controlar e pilotá-la 
corretamente. 

Se você desejar que eles sejam 
capazes de pilotar corretamente 
então, seus filhos precisam de 
uma bicicleta que seja do tamanho 
condizente a estatura e idade 
deles.

Observe alguns pontos 
importantes na hora da compra 
da bicicleta: 

Quando a criança está de pé, com 
a bicicleta entre as pernas, deve 
haver uma distância (um vão) de 
3 a 5 centímetros, entre o tubo 
superior da bicicleta e o corpo da 
criança.

Esta é uma regra geral e por 
isso recomendo a visita a lojas 
especializadas para escolher 
a bicicleta. Lê-se por lojas 
especializadas, não os grandes 
magazines que vendem todo 
tipo de equipamento esportivo e 
sim, lojas que vendem bicicletas 

somente, as chamadas “bike 
shop”. Nas bikes shops você terá 
o atendimento de profissionais 
experientes. 

Se você insistir em comprar 
bicicletas de tamanho errado e de 
má qualidade, saiba que seu filho 
não vai desenvolver tão facilmente 
o gosto por pedalar, além de estar 
colocando em risco a segurança 
dele.

Fique muito atento ao modelo e 
a geometria do quadro. Muitos 
fabricantes produzem bicicletas 
pequenas, o que não significa 
que são bicicletas fabricadas 
especificamente para crianças, 
pois as proporções de selim, 
alavancas de freios, peso, tipo de 
pneu, entre outros detalhes, não 
são adequados com as proporções 
do corpo e força muscular da 
criança.

Geralmente tais fabricantes 
costumam adesivar a bicicleta 
com imagens de super-heróis, 

personagens de desenhos 
animados, e as enchem de 
acessórios desnecessários e até 
perigosos, apenas para atrair 
o olhar da criança. Mas o que 
pode passar despercebido dos 
pais são os detalhes importantes 
e fundamentais à segurança e 
conforto da criança.

Manutenção depois de 
comprar a bicicleta

Se você quer incentivar seu filho 
a pedalar e espera que ele pedale 
por muito tempo, mantenha sua 
bicicleta em bom estado de uso. 
Pneus cheios, freios funcionando 
e não travando as rodas, cabos 
de freio lubrificados, alavancas 
de freio com acionamento fácil e 
macio, pedais e pedivela girando 
livremente.

Com quem aprender a 
pedalar?

Todos sabem que ensinar uma 

criança a pedalar não é uma 
tarefa tão fácil, demanda tempo, 
muita paciência e muito esforço 
físico, além do conhecimento das 
técnicas de pilotagem. 

Quando os pais querem que 
os filhos aprendam a nadar, 
a jogar futebol, a lutar judô, a 
dançar balé, entre tantas outras 
atividades, procuram por escolas e 
profissionais especializados. 

Porque aprender a 
pedalar deve ser de forma 
amadora, sem técnica e 
muitas vezes sofrida?

Portanto, aconselhamos que os 
pais tirem o peso dos ombros, ou 
melhor, das costas, delegando 
a tarefa a uma escola que conta 
com profissionais especializados 
em ensinar os pequenos com 
as primeiras pedaladas sem 
sofrimento, sem medo, sem 
traumas e com técnica correta. 
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89 a 102 cm

12” 16” 20” 24”
99 a 117 cm 114 a 132 cm 130 a 160 cm

xALTURA DA CRIANÇA
TAMANHO DO ARO DA RODA

Se você insistir em 
comprar bicicletas de 
tamanho errado e de má 
qualidade, saiba que seu 
filho não vai desenvolver 
tão facilmente o gosto 
por pedalar...


