






ELE TEM MULHER, dois filhos, joelhos perfeitos e

3% de gordura no corpo. Virou ultramaratonista
por causa de um pileque aos 30 anos. Defende

que o limite do corpo está na cabeça de cada um

DeanKarnazes gosta
de dizer que é um cara de sorte. Para ele, sua ca-
pacidade de correr 563 quilômetros sem parar,
enfrentar 50 maratonas em 50 dias seguidos
ou suportar 40 graus negativos em um prova
no Polo Sul não passa de uma coincidência fe-
liz. "Tenho apenas um bom corpo e uma baita
sorte por poder viver dele." O corredor diz isso
com um sorriso que quase convence que ele é
um cara comum. "Fui colocado na Terra para
correr. Simples assim."

Mas, por trás dessa aparente simplicidade,
esconde-se alguém com uma profunda vonta-
de de ultrapassar os limites humanos. Aos 46
anos, o americano quer saber qual é o máximo
que seu corpo suporta. Foi assim, afinal, que
ele começou a correr, 16 anos atrás.

No dia em que festejava seus 30 anos, com o
organismo lubrificado de tequila, Karnazes teve
um estalo: tirar a roupa e sair correndo. Na ho-
ra, a idéia pareceu excelente. Vinte quilômetros
depois, em outra cidade e só de cuecas, ficou
sóbrio e parou, finalmente, para se perguntar
que diabos estava fazendo ali. "Olhei para os
lados, vi a manhã nascendo e me senti tão bem
que... Bem, que continuei correndo. Queria sa-
ber até onde poderia chegar."

Ao fim de pouco menos de 50 quilômetros,
ele achou que bastava. Ligou para a esposa,
pediu uma carona e desmaiou no carro a ca-
minho de casa, em São Francisco. Acordou

transformado em ultramaratonista, alguém
para quem os 42,195 quilômetros de uma ma-
ratona comum não são suficientes. O desafio
é correr no mínimo 100 quilômetros. E correr
em ambientes inóspitos, inexplorados ou difí-
ceis de vencer.

Em setembro, ele veio a São Paulo. Percor-
reu 155 quilômetros em 24 horas e com três
costelas quebradas. "Corro porque esse é o jeito
como me relaciono com o mundo, como explo-
ro a vida. É minha paixão, algo que faço para
entender as coisas ao meu redor."

Aos seis anos, ele já dispensava o ônibus e
preferia voltar da escola correndo. Eram três
quilômetros, sempre mais longos por causa das
voltas que aprendeu a fazer no meio de par-
ques, praças e construções. "Correr significa
felicidade e aventura", diz. Ele só parou com
o esporte porque, no colégio, o professor que-
ria fazê-lo treinar dentro de uma pista. Dean
irritou-se com as fronteiras riscadas a giz e não
quis mais saber do esporte até o episódio dos
30 anos, em 1992.

Nos dias seguintes ao pileque, após superar
as cãibras e dores do passeio, começou a levar
a corrida como hobby, adaptando sua rotina de
executivo em uma empresa farmacêutica. Às 4 h,
Karnazes acordava, corria 40 quilômetros, pre-
parava o café da manhã da família (ele é casado
e tem um casal de filhos de 13 e 10 anos) e ia para
o escritório. Oito horas depois, jantava em casa



e saía para mais 10 quilômetros. Voltava pouco
antes da meia-noite e ia para a cama. As folgas
e fins de semana eram aproveitados em provas
como os 217 quilômetros da Ultramaratona de
Badwater, no Vale da Morte americano, ou os
230 quilômetros para revezamento entre 12 ho-
mens — que ele preferiu completar sozinho.

Em 2005, resolveu contar sua experiência
nas páginas de O Ultramaratonísta, best sel-
ler que o tornou conhecido e possibilitou um
patrocínio para viver do esporte. O corredor
abandonou o empregoymas manteve a rotina.
Seu segundo livro, lançado em setembro no
Brasil, mostra como ele conseguiu terminar
50 Maratonas em 50 Dias. "Todo ser humano
tem essa vontade de explorar algo, como o
universo ou a natureza. Eu quero explorar
o corpo."

Mas será que o corpo de Karnazes é o mes-
mo de um ser humano comum? Ele diz que
sua constituição genética não é mágica, mas
a revista americana Wired já o classificou de
homem perfeito. A Time o chamou de "ativista
da saúde" e de "um dos 100 homens mais
influentes da Terra". E os médicos afirmam
que ele tem algo a mais que a maioria dos
mortais. Dean sobrevive com apenas 3% de
gordura no organismo (atletas muito bem
condicionados costumam ter 8%, enquan-
to o normal é 12%), descansa com apenas 4
horas de sono e seu coração bate 39 vezes por
minuto (alguém fisicamente ativo tem 60 a 70
batimentos por minuto).

Os exames não mostram lesão alguma nos
joelhos, articulações ou músculos. Seu corpo,
entretanto, é altamente vascularizado, o que
pode auxiliar o transporte de oxigênio para
as células e tecidos. "Acredito que o segredo\ \



'não, não vou parar'. Cinco minutos depois,
estava na pista novamente." Durante suas
experiências já teve alucinações, cegueiras
temporárias e chegou até a dormir em pé.
Mas nada capaz de fazê-lo parar. "Eu ainda
acho que sou invencível. Sei que é uma atitu-
de infantil, mas realmente acredito, porque
meu corpo nunca me deixou na mão."

A data marcada para interromper suas
corridas será, provavelmente, quando sofrer
algum acidente sério que o impeça de ficar
de pé (mas algo sério mesmo. Não esqueça:
ele agüentou 155 quilômetros com três coste-
las quebradas). "Acho que vai ser traumático
perceber que estou ficando velho e que não

sou perfeito. Por enquanto, eu ainda acredito
que sou".

O limite, até agora, foi correr 563 quilô-
metros, na Baía de São Francisco, há quatro
anos. Ele queria chegar a 300 milhas (cerca
de 480 quilômetros) mais foi parar na marca
de 350 milhas, 80h44 depois, com medo de,
talvez, ficar maluco. E não por cansaço físico.
"Aprendi a controlar a dor, o cansaço, a fazê-
los não me incomodar. Mas, dessa vez, a par-
tir de certo ponto, comecei a perder o controle
da minha mente. Ela estava indo para algum
lugar onde eu já não conseguia dominá-la.
Foi quando pensei uau! cheguei ao máximo."
Sim, a cabeça é o limite do corpo.





Alan Fonteies demorou a dar seus primeiros passos.
Foi somente aos três anos de idade que o menino, natural de Ma-
rabá, no Pará, parou de engatinhar no chão de casa para começar
a andar. E graças a dois pedaços de madeira. Por conta da propa-
gação de uma infecção intestinal enfrentada aos 30 dias de vida,
a garoto sofreu amputações abaixo dos joelhos. Para ficar de pé,
precisou usar duas próteses rudimentares.

"De calça, as pessoas não percebiam", diz. A deficiência física
marcou seu crescimento, mas não atrapalhou a infância. "Eu corria
muito. Adorava jogar futebol. Tinha facilidade de me movimentar.
Nunca foi obstáculo para mim." Os obstáculos, ele iria encarar
alguns anos depois, numa pista de atletismo. E venceria boa parte
deles com a ajuda da tecnologia. Mas isso a gente conta depois.



Vivemos um momento peculiar da evolução humana.
Nunca a ciência foi tão capaz de entender e interferir no
funcionamento do nosso corpo. Bastou uma pílula, e o
sexo deixou de ser uma prática condicionada à passagem
do tempo. Caminhamos para uma época em que usar
óculos vai ser questão de opção. Operações já nos fazem
enxergar melhor do que nunca. Haverá um momento
em que a roupa que vestimos será uma extensão do
nosso organismo, capaz de melhorar funções corporais
como a absorção do suor, de impacto e da luz do sol. E
sem falar que até casos extremos, como o de pessoas
deficientes, deixaram de ser uma... deficiência.

Estamos correndo a galope para o surgimento de um
novo e melhor corpo. E esse futuro vai mudar radical-
mente o jeito com que interagimos com o mundo, com
que tocamos nossa vida.

PERNAS DE CHITA
Alan é um exemplo impressionante desse salto tecno-
lógico. Nascido em uma família pobre, num estado po-
bre, o garoto mudou com os pais para a capital Belém,
onde começou a fazer fisioterapia. As pernas mecâni-
cas eram substituídas quase anualmente por novas,
mais resistentes. Como a família não tinha condições
financeiras para comprar os aparelhos, dependia de

doações. "Tinha dificuldades. Sentar em locais aper-
tados me dava dor. O encaixe da prótese machucava a
pele. Também não tinha tanta flexibilidade, corno para
cruzar as pernas", diz.

A largada de Alan rumo à superação de seus limites
foi dada em uma pista de corrida. "Sempre via meus
vizinhos indo treinar, de brincadeira. Um dia resolvi
ir junto." Quando chegou ao câmpus da Universidade
Estadual do Pará, conheceu Suzete Montalvão, sua téc-
nica até hoje. Aos 8 anos, Alan entrou para o grupo de
atletismo. Após cinco anos disputando com meninos
normais, o rapaz foi participar de uma competição de
paraatletas. "Fui para Manaus e acabei sendo campeão
do Norte e Nordeste. Me encontrei no esporte. Descobri
que gostava de correr, tinha jeito."

O problema eram as próteses. "Eram horríveis, que-
bravam. A chuva que cai em Belém quase todo dia foi
destruindo a estrutura interna." As notícias da boa per-
formance do menino circularam. Em 2007, o também
paraatleta Rivaldo Martins o procurou. Disse que con-
seguiria novos pares de pernas mecânicas, especiais
para atletismo. "Vim para São Paulo fazer as medições.
Confeccionaram um molde da minha perna para pren-
der o encaixe que segura as lâminas de carbono. Para
mim, que só usava partes de madeira, era um sonho."



O modelo que ganhou de presente custa US$ 50 mil.
É uma criação do pesquisador americano Van Phillips.
Em 1976, ele teve a perna esquerda decepada abaixo do
joelho em um acidente de esqui aquático. Desde então,
criar um membro mecânico mais eficiente virou sua ob-
sessão. Phillips sabia que as próteses tinham avançado
pouco desde a Segunda Guerra Mundial.

Para ele, era óbvio que o equipamento não deveria
apenas apoiar o peso do corpo, mas poderia também
contribuir com algum impulso. Observando os meca-
nismos do salto com vara e da mola de um trampolim,
começou a criar um aparelho que permitisse ao homem
pular e voltar ao chão com equilíbrio. Um dia, após con-
seguir cruzar os corredores do câmpus da Universidade
de Utah, EUA, com seu experimento, Phillips pediu
demissão de seu emprego de pesquisador e abriu uma
empresa e um laboratório no porão de casa.

Produzia e testava em série, usando os produtos até
quebrar. Em dois anos, fez mais de 100 protótipos. E
compreendeu os erros dos outros projetistas: tentar
replicar os ossos humanos. O professor analisou o fun-
cionamento dos ligamentos que armazenam energia
muscular nos membros de leopardos e cangurus e che-
gou à conclusão de que era necessária uma compressão
na prótese para que a força contrária fosse aplicada.

Sua firma, a Flex-foot, começou a vender modelos em
1984. De lá para cá, o formato da prótese de carbono
mudou, até atingir o moderníssimo modelo Cheetah,
criação vendida para a Össur, empresa na Islândia que
fez as novas pernas do jovem atleta paraolímpico bra-
sileiro. "O treinamento é similar aos convencionais, no
entanto, deve ser feito um trabalho de compensação
dos músculos que são menos utilizados, como os glú-
teos", afirma Ciro Winckler, coordenador de atletismo
do Comitê Paraolímpico Brasileiro.

No caso de Alan, a adaptação foi relâmpago. Sentiu
as diferenças na pele — e nos números do cronômetro.
Antes do presente, fazia 14 segundos nos 100 metros.
"Em dois meses, eu fiz 12,5s. Nos 200 metros, eu fazia
32s. Baixei para 26 com os novos aparelhos." Foi nessa
época que conseguiu uma vaga para ir para a Olimpíada
de Pequim, na China, em 2008.

"Fiquei em sétimo, mas bati o recorde brasileiro dos
200 metros." O grande momento veio no revezamen-
to, quando chegou em segundo lugar, perdendo para a
equipe americana. "Ganhar a prata foi uma superação."
O atleta de 17 anos sorri ao dizer a frase. "Mas, olha,
essa história de limite... Estou prestes a trocar de pró-
tese. Um novo modelo, adequado para o peso que estou
ganhando. Eu quero ser ainda mais veloz."
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