
 

Dois atos de 20 quilos 

 

I 

72 quilos 

A avenida estreita e arborizada é convidativa para uma corrida. Das leves, sem pressão nem 

competição. Trotar feito cavalo livre, com muito menos da metade da sua força, porém com 

alguma porção da sua liberdade. Há força muscular para puxar 72kg por 15 minutos sem gerar 

cansaço ou uma gota de suor. É recompensador, pensava, ter tamanha disposição e saúde. 

Estar bem fisicamente transmite uma curiosa sensação de invencibilidade pra alguns. 

Simultaneamente, te leva a pensar que o auge, se houver, está sempre um pouco mais à 

frente. O desafio autoimposto de ir além todos os dias é uma agradável compulsão que 

dispensa terapia, ao menos a convencional. 

Finda a corrida e o templo se apresenta, com sua entrada humilde e pequena, abrindo-se para 

um grande galpão vazio e suas dezenas de pesos, barras, elásticos e argolas para brincar de 

modelar o corpo. Uma academia é um templo do esporte. A minha noção de pesado está 

ligada àquilo tudo, ao número escrito com tinta branca na anilha. A matemática simples fazia a 

sua tarefa, o peso era contabilizado e eu fazia a minha parte, que era erguer os halteres 

repetidas vezes. 

. . . 

Há um conhecido mapa de anatomia muscular que tem Hércules como protagonista. Todo 

milímetro possível de músculo está ali descrito, com nomes e sua dimensão. O músculo cresce 

ao ser estressado, daí a repetição de exercícios para alcançar a hipertrofia. Hércules e seu 

corpo são idealizados e representados de acordo com os dias atuais, não como ele poderia ter 

sido de fato. Ficar observando esse quadro equivale a fazer uma pequena aula de anatomia, ao 

mesmo tempo em que o quadro propõe algum sonho. Afinal, o auge está sempre longe, como 

já foi dito. Cabe dizer que o universo do fisiculturismo é feito de sonhos possíveis. Anabolizar é 

ir além, crescer é possível, veja. O sonho ali tem um preço para deixar de ser sonho. 

O auge não estava muito longe de quem já estava com seus 72kg de massa magra plenos, 

tendo superado uma cirurgia que poderia demover qualquer possibilidade de manter uma 

atividade física frequente, leve, ágil, longe de álcool, longe de vírus e longe da morte. Treinar 

era viver. A vida era sentida no treino, ao levantar peso, ao ver os músculos, ao fazer esforço, 



ao dividir o espaço do seu corpo com tantas anilhas inanimadas que esperavam ser 

manipuladas. 

. . . 

As roupas cabem, o sono é bom, depois de tantos e tantos e tantos anos. A alimentação é 

regrada, a disposição é infinita, a libido é renovada. Tudo está à mão, tudo é poder, inclusive o 

tempo.  

 

II 

90 quilos 

Sentado na mesa de reunião, a atenção era dividida entre ouvir sobre trânsito, o borrifar do 

higienizador em spray e algum fato curioso do dia. Os mais intempestivos lavavam pequenas 

peças de roupa suja e todos sacramentavam o cansaço e o sono dos primeiros minutos de 

batente. O trabalho em um hospital é menos cansativo do que em muitos outros lugares e há 

algo no ambiente que agrega as pessoas. Talvez estar tão próximo da morte, do divino, quem 

sabe. Um hospital é um ambiente de paz, isso é certo e concreto. Pode não ser de alegria, mas 

é de paz. 

A notícia do vírus trouxe junto a torcida para ficarmos duas semanas sem trabalhar por conta 

do perigo do contágio. Um hospital é um ambiente altamente higienizado, nós éramos 

vacinados e tudo o que tocávamos era limpo. Um hospital é um templo da higiene. 

Não se sabia o que havia acontecido, mas queríamos as duas semanas de recesso forçado. 

Haveria muito o que fazer, e não havendo nada pra fazer, tanto melhor. Sabia o que não 

deixaria de fazer e a ideia de poder treinar mais cedo era extremamente sedutora. Treinos 

limpos, academia vazia, sono às 22h, felicidade o dia todo. Era possível. 

. . . 

As duas semanas se estenderam. Estávamos em casa, trabalhando à distância. Havia mais 

confusão e menos medo, o que gradativamente foi se invertendo. A casa passou a ser o local 

mais seguro para se estar. Uma casa é um templo do cuidar. 

. . . 



Os templos fecharam suas portas. O tempo se foi, junto com a ilusão de tê-lo sob controle. A 

vida passou a ser vista a partir de telas, botões e fones de ouvido. O que se aproxima neste 

momento é o álcool, fácil e barato, apropriado para entorpecer, a única sensação a ser 

conquistada. Não havia mais tempo, controle, treinos, sono, rotina. A rotina se transformou 

em um grande passeio por paladares, hábitos e vontades juvenis, quando estar entorpecido 

não era possível. Comer mal, dormir pior, beber muito, fazer nada. 

. . . 

Fazer nada sem rotina é um vício perigoso 

É preciso fazer nada quando se faz tudo 

. . . 

Perder peso é uma tarefa hercúlea. Em seu quadro, Hércules parece uma pedra. É imponente 

de qualquer lugar que se olhe. Ganhar peso é uma tarefa simples, tão simples que não necessita 

de heróis ou deuses para ajudar, tampouco de modelos. 

A cada novo dia, mais álcool e envenenamentos. Chega-se aos 90 quilos, calcanhares fracos e 

saliências distribuídas por um corpo estranho e inédito em 3 décadas. Entre as comorbidades 

está o sobrepeso, a obesidade. Sinto que este é um momento de entorpecimento involuntário, 

indiscreto e infeliz. 

. . . 

Todas as manhãs são convidativas a um sorriso. A janela emperrada é uma boca aberta e faminta 

voltada para o sol áureo da manhã. Todos os cafés estão deliciosos, toda a fumaça é notada. Às 

voltas do meu quarto, às voltas das minhas novas formas corporais, conto os dias. Sim, ainda há 

tempo. Dos antigos companheiros, ele está de volta. Ele está mesmo a nosso favor. Tudo é 

recuperável, tudo está à mão. Os estudos são revigorantes, as amizades se fortaleceram, o amor 

materno cresce. Há um novo templo sendo gestado nestas quatro paredes. Um quarto é um 

templo do descanso.  

. . . 

Hércules segue longe, mas é questão de tempo até nos reencontrarmos. 
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