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Dezembro, meio dia, sol de 40 graus na cabeça… Eu, virando o 
cabo dos 55, alinhado em um grid de largada com alguns dos 
melhores mountain bikers do país e disposto a enfrentar 
sozinho uma maratona de 12 horas, pedalando até a meia-noite, 
por trilhas montanhosas, com muitas pedras, raízes e 
pinguelas. O sol queimando a cabeça e todos nós, devidamente 
paramentados, aguardando em pé, já por mais de meia hora, o 

término do show de um cover do Elvis Presley… Pelo menos a barriga era igualzinha à do 
rei do rock no fim da carreira. Olhei para os lados e não conseguia tirar uma pergunta da 
cabeça: “Mas que raios estou fazendo aqui?”.

Na verdade, essa história começou cinco anos antes e parte dela já 
foi contada nas páginas da MeN’s HealtH, na edição 28, de 
agosto de 2008. em uma semana, a minha vida de pai, ex-piloto de 
motocross, ex-empresário, marido, tenista social, jornalista, 
praticante eventual de corridas de aventura e de mountain bike 
mudara radicalmente: um câncer no intestino seguido de uma 
série de complicações transformou a UtI de um hospital em meu 
“lar” por diversos meses. No final do processo eu pesava menos de 
50 kg, perdera grande parte da massa muscular e alguns nervos 
das pernas. estava em uma cadeira de rodas e com o diagnóstico 
de que não voltaria a andar.

Resolvi que não seria essa a minha vida. Passei a me arrastar, 
depois a caminhar com a ajuda das paredes e dos ombros de 
minha mulher e filhos, até conquistar os primeiros e trôpegos 
passos. aos poucos voltei a dirigir, andar de moto, jogar tênis… 
Mas não conseguia pedalar a maldita bicicleta. Os pés equinos  
e a falta de movimento e força nos tornozelos faziam com que os 
meus pés virassem para trás no giro dos pedais e me impedissem 
de pedalar em pé, posição fundamental nas subidas mais íngremes. 
Fiz fisioterapia por anos e passei a contar com a ajuda de uma 
órtese, produzida na alemanha, com a qual voltei a treinar em 
academia, fortalecendo alguns dos músculos remanescentes.

Nas tais 12 horas de bike

A gora, estou prestes a completar 5 anos daquela 
notícia do câncer. Os que já enfrentaram a doença 
sabem a importância desse aniversário, pois a 
grande maioria dos oncologistas consideram esse  
o marco, cuja superação determina que o paciente 

está “curado”. Coloquei na cabeça que, como parte das 
“comemorações”, não só voltaria a pedalar como participaria das 
12 Horas de Mountain Bike, no interior de são Paulo, uma das 
provas mais difíceis do calendário e, de quebra, na categoria solo: 
a maior parte dos competidores a disputa em duplas ou quadras.

Durante quatro meses passei a levantar com o sol e me 
exercitar por cerca de quatro horas diárias, entre academia e 
pedal. Resolvi fazer a coisa certa e me cerquei de profissionais que 
estabeleceram uma rotina de alimentação e hidratação para 
antes, durante e depois da prova. Contei com a supervisão de 
turíbio leite, especialista em esporte e consultor da MeN’s 
HealtH, com larga experiência no acompanhamento de atletas 
de alta performance. tive ainda o apoio do empresário, amigo e 
ciclista Cleber anderson, que achou que a minha bicicleta não 

estava adequada e me emprestou sua bike pessoal, toda  
de fibra de carbono e com tudo do bom e do melhor. 

Já fui piloto de motocross, com participação destacada nos 
campeonatos brasileiros dos anos 70 e 80, disputei torneios de 
tênis, de handball, corridas de aventura, de kart, esquiei, velejei, 
enfim, sempre gostei de competir. Mas não lembro que em  
alguma dessas situações estivesse tão bem preparado como 
estava para participar dessas 12 Horas; fazendo uma única 
ressalva: meu objetivo nessa prova não era o de vencer qualquer 
outro atleta, mas sim vencer as minhas próprias limitações.

Meio dia e proNto

Meu “amigo” elvis, com suas roupas extravagantes, 
ainda cantava quando um forte sinal sonoro 
anunciou o início da prova. a largada, tipo “le 
Mans”, nos colocava de um lado e as bicicletas do 
outro, a menos de 50 metros de distância. Pelo 

menos, era isso que eu imaginava! Na verdade, para chegarmos até 
as bikes e iniciarmos a prova, seria necessária uma longa volta 
correndo em um piso de denso cascalho fofo – de capacete, mochila 
de água nas costas e sapatilha com taco para encaixe no pedal –  
ao redor de um lago. esqueci de contar que correr é a última das 
dificuldades que me resta (a são silvestre que me aguarde). tropecei 
diversas vezes, torci o tornozelo e vi o frequencímetro cardíaco 
registrar mais de 190 batimentos por minuto. O psicológico já foi 
embora ali, afinal, mesmo nos treinamentos mais pesados, eu 
dificilmente ultrapassava 165 batimentos.

Fui um dos últimos a chegar à zona onde estavam as bikes.  
De cara havia um subidão, muitos ciclistas sofrendo para 
vencê-lo, e eu acabei trombando em uma bike caída e fui ao solo 
sem conseguir soltar os pedais de encaixe. abri as feridas do 
joelho que havia ganho numa queda de moto dias antes. levantei, 
saí empurrando a bike, desesperadamente, pela subida. O coração 
batendo lá em cima, o sangue jorrando lá embaixo, toda a 
estratégia de um início de prova tranquilo indo por água abaixo  
e eu pedalando tão mal como nunca havia pedalado. Me 
atrapalhava nas trilhas fechadas, não vencia as subidas mais 
fortes. Não consegui baixar a frequência do coração. a cada 
pedalada ficava mais irritado: nos treinos, chegava a pedalar 
dezenas de quilômetros em ritmo forte e sem me cansar; agora, 
nem havia completado a primeira volta de 5 km e já estava morto.

Duas voltas depois parei rapidamente para deixar o batimento 
cardíaco voltar ao normal. ainda com os músculos contraídos, subi  

treinando forte:  
“Nunca tinha me 
preparado tanto”

na bike e encarei aquele primeiro subidão com todas as minhas forças. 
subi rápido, rápido até demais: logo estava no chão com câimbras e 
alguns voluntários me alongando. Foi mais uma volta difícil e dolorida. 
entrei no box, onde estavam minha mulher e uma de minhas filhas, 
me joguei no chão, bebi isotônico e fechei os olhos para esquecer aquele 
início de prova. Ouvi o som de um temporal desabando.

a chuva acalmou, meu coração também, e voltei a subir na bike e 
a sentir o prazer de pedalar. Comecei a desfrutar de cada trecho do 
percurso e a colocar em prática a estratégia que traçara para chegar, 
íntegro, ao final das 12 horas de prova. É claro que levei mais alguns 
tombos, mas isso também faz parte do script da modalidade. segui 
pedalando por algumas horas e com extrema alegria. Fiz uma nova 
parada, agora prevista, para me alimentar e hidratar de uma forma 
mais intensa. enquanto “aquelas duas” da minha equipe ficavam 
me tentando com cervejas geladas na mão, eu atacava de salada de 
frutas com isotônico. Quando me preparava para retornar à prova, 
desabou uma nova tromba d’água. Olhava para o circuito e via a 
dificuldade que os mais persistentes enfrentavam e optei por 
aguardar a chuva diminuir. O tempo passava, a chuva só aumentava 
e a noite se aproximava. avaliei o risco de pedalar naquelas 
condições por trilhas fechadas, com os faróis limitados de uma 
bicicleta e, para surpresa de minha mulher, que conhece de longe  
a minha teimosia, resolvi abandonar a prova na metade.

•

“Morto de cansaço, com 
feridas nos joelhos, resolvi 
abandonar a prova. Para 
surpresa de minha mulher”

parar para coNtiNuar

T odo esse longo preâmbulo, carregado de relatos 
pessoais, é para deixar claro que sou duro de largar um 
osso e que terminar essa prova tinha uma importância 
muito grande para mim – pelo histórico que me levou a 
participar dela e como forma de agradecer o empenho 

dos profissionais e amigos que embarcaram comigo nessa “viagem”.
Parar não foi decisão fácil. enquanto olhava a chuva, lembrei de 

bons amigos que perderam a vida praticando os esportes que 
amavam: Ylton Veloso Cavalcante Filho, o Paraibinha, campeão 
brasileiro de motocross que morreu em 1990, após um acidente 
em uma prova no Rio, e Mozart Catão, experiente alpinista, 
formado em educação Física e especialista em administração 
esportiva que, juntamente com Waldemar Niclevicz, foi o 
primeiro brasileiro a conquistar o everest, em 1995, e que, três 
anos depois, morreu numa avalanche ao tentar conquistar o 
aconcágua pela face sul, a mais perigosa.

esses exemplos são extremos, mas não incomuns. Desde que  
o soldado grego Pheldippides morreu depois de correr 42 km – 
distância que passou a ser a medida oficial da maratona – até 
atenas para comunicar a vitória dos gregos sobre os persas em 
490 a.C., já são milhares os relatos de lesões e até de mortes 
associadas à prática de esportes, algumas causadas por problemas 
congênitos; a maior parte, porém, por acidentes/incidentes ao 
ultrapassar limites (inclusive nas cargas de treinamento), ou em 
decorrência da utilização exagerada de produtos químicos que 
prometem o aumento da massa muscular ou da performance.



a ultrapassarem seus limites ou a buscarem o apoio na 
superdosagem de drogas como os anabolizantes (anabólicos 
esteroides) ou no uso de outras substâncias como o ePO 
(eritropoetina, um hormônio utilizado por doentes renais 
crônicos, que tem a finalidade de fabricar glóbulos vermelhos), 
muito utilizado por atletas de provas de longa duração que 
buscam aumentar a capacidade de transporte de oxigênio em seus 
organismos, retardando assim a sensação de fadiga. eduardo H. 
De Rose, um dos maiores especialistas em doping esportivo do 
mundo, garante que muitas vezes o efeito pode ser outro: “O 
sangue torna-se mais espesso e a circulação pode ser prejudicada, 
principalmente em situação de repouso, motivo apontado como a 
causa da morte de diversos ciclistas”.

Médicos esportivos e especialistas colocam ainda a sobrecarga 
nos treinos ou o desrespeito aos limites de seu potencial físico 
como os maiores responsáveis por lesões em diversos membros, 
músculos e cartilagens, tanto de esportistas de alta performance 
quanto de “campeões” de academia. “O ideal é manter o esporte 

como o grande aliado da saúde, e não como o seu 
maior inimigo”, diz turíbio leite, especialista 
em medicina esportiva. Para isso, diz, “é 
fundamental uma perfeita sequência de 
medidas preventivas, um bom 
acompanhamento profissional, períodos de 
repouso regulares e respeito aos limites de seu 
corpo ou de suas aptidões”.

Por vezes, parar é o maior sinal de coragem. 
“O essencial é que cada um conheça seus limites 
e procure estabelecer metas ao mesmo tempo 
desafiadoras e realistas”, diz Zaremba. “É 
importante termos a noção de que os limites de 
cada pessoa são diferentes, o que, por sua vez, 
significa que o ‘desistir’ é relativo.” Para alguns, 
explica o psicólogo, a superação significa vencer 
a prova; para outros, é completá-la; e, para 
muitos, o simples ato de participar e ir o mais 
longe possível já é uma vitória. a ideia de que 
desistir frente a um desafio é sinônimo de 
derrota é um dos caminhos para uma derrota 
definitiva: a da inteligência. superar-se tem a 
ver diretamente com a consciência de seus 
limites e de metas bem estipuladas. “se tenho 
clareza do que estou me propondo a alcançar,  
e este objetivo está dentro das minhas 
capacidades, não há motivo para eu me sentir 
um perdedor”, diz Zaremba. “O parâmetro deve 
ser sempre interno, e não devemos comparar  
as nossas realizações com as de outros.”

Mas, como praticar esporte também é bom 
demais, eu já estou me preparando para cumprir 
todas as etapas do audax, ciclismo de longa 
distância, em que você vai recebendo “brevês” 
por cumprir determinadas distâncias em 
tempos máximos estipulados. Pois é, é a velha 
história: pau que nasce torto…  •
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“A busca exagerada por segundos,  
pela fama ou por um corpo sarado tem 
levado muitos a passar dos limites”

o desafio 
para corpo  
e cabeça:
“Parar é o 
maior sinal 
de coragem”

prazer radical

A tualmente, muitas pessoas parecem buscar o risco,  
e percebem a prática de esportes radicais como algo 
estimulante e prazeroso”, diz o psicólogo esportivo, 
professor da PUC-RJ e diretor da ONG Vemser 
(www.vemser.org.br), Raphael Zaremba. Não dá para 

dizer que esportistas que se acidentaram praticando esportes 
radicais como voo livre, alpinismo, paraquedismo, ou esportes  
a motor, como ayrton senna, por exemplo, desconhecessem os 
riscos das modalidades que praticavam. “atletas de esportes 
radicais sabem dos perigos que correm, mas garantem que essas 
modalidades são estimulantes, mexem com a adrenalina e os 
motivam a superar seus limites e fazer algo diferente, algo que  
a maioria consideraria loucura”, explica Zaremba.

Mas, mesmo nas modalidades mais tradicionais, a busca 
exagerada por milésimos de segundo, pela glória, pela fama, ou 
simplesmente por um corpo sarado bonito, tem levado muitos  
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Leia mais sobre ciclismo!
Mais informações sobre treinos e bikes nas páginas 
24 (Mixer Volante); 57 (treino da reportagem Ganhe 
um Corpo de Campeão) e 111 (seção Equipamento) 


