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● Malhando

numa sauna

43˚C

é a temperatura ambiente na
academia Pure Yoga, em NY, na
parte final dos exercícios

22˚C

é a temperatura ambiente das
academias sugerida pelo órgão
regulador federal dos EUA

● Nicho

KARIN WILK

●

“Não há mais nada que possa me

As aulas sob calor intenso são
dadas apenas a alunos
fisicamente bem condicionados

Quem não se adapta ao calor
pede desconto para aulas ‘frias’

perturbar durante o dia depois de
eu ter sobrevivido ao inferno.”

ALUNA DA ACADEMIA CRUNCH, NY

Barganha

Suando em bicas. Alunos da Bassett's Boot Camp, academia de Nova York, executam série de exercícios pesados sob calor escaldante: sensação de ‘desintoxicação’ motiva praticantes

Malhar sob forte
calor vira febre em
academias de NY

radecapoeira,exercícioscalistênicos e levantamento de pesos.
Para esse exercício que dura
uma hora, feito com pés descalços e sob calor escaldante, Alexandrafazumafiladequatrocolchonetes para não perder tempo
quandoprecisatrocá-losconforme ficam ensopados de suor.
“Avantageméquenãodesperdiçamos três músicas para nos
aquecer, podemos ter o máximo
de calor desde o começo”, disse
MimiBenz,de31 anos,proprietária da Sweat Shop, em North
Hollywood, na Califórnia – uma
das primeiras academias a adotar o método na Costa Oeste.
As sequências de exercícios
não prometem eliminar gordurinhas nem proporcionar a perda
de peso; em vez disso, a ênfase
está na sua natureza “extrema”.

Para especialistas, exercício sob temperatura de 40˚C só traz
benefícios a quem está bem condicionado, mesmo assim há limites
tes, além das versões de pilates
em que você se sente literalmente fritado, vários tipos de pesos,
bicicleta e outras mais.
“Nãotenho tempopara passar
horasna academiafazendo exercícios cardiovasculares e depois
numasala com vaporpara desintoxicar”, resume a cliente Alexandra Cohen, de 42 anos.
Ela achou fáceis demais a modalidadedeiogaBikram(umasequência de 26 posturas estáticas
praticadas a temperaturas de
40˚C), exercício bastante lento,
e também a Power Ioga quente
(um termo genérico para aulas
que consistem em sequências de
posturas mais rápidas e fluidas).
Assim, duas vezes por semana, ela frequenta as aulas do professor Carlos Rodriguez em NovaYork,onde praticaumamistu-

DESIGNER DO
‘ESTADO’ INTEGRA
ELITE MUNDIAL

coma premiação.
Sales participou
do júri há três anos
e em 2011 o Estado
levou cinco medalhas no prêmio.
Emseutrabalhoparaolivro,eledefendeo
que chama de “roda da
notícia”,tendooinfográficocomoferramentapara unir a informação com
o conhecimento das pessoas.“Emummundosaturado de informações, os infográficos vêm para clarear,
simplificar”, diz. “É uma linguagem jornalística que pode
ajudaramelhoraracomunicação com nossos leitores.”
Sales lembra que a análise de
dados é uma tendência cada
vez mais forte na cultura atual.
“E a partir dos dados também
descobrimos histórias”, ressalta.
Os outros brasileiros são: Andreia Caires, Luiz Iria, ambos da
editora Abril; Alexandre Lucas,
daeditoraGlobo;eRenataSteffen. Eles aparecem ao lado de
alguns dos maiores profissionaisdogênero,comoosingleses John Grimwade e Nigel
Holmes, e o espanhol Jaime
Serra,indicadocomooinfografista mais influente do
mundo.

THE NEW YORK TIMES/ NOVA YORK

A malhação nas academias mais
descoladas do Upper East Side,
em Manhattan, está seguindo
uma estratégia que lembra Marilyn Monroe – quanto mais
quente,melhor.Asessãodeexercíciospesadossedásobtemperatura ambiente na faixa dos 40˚C.
O método é polêmico e os ganhos,limitados. Especialistasdizemquenãoháestudosconclusivos e advertem para o risco da
falta de hidratação. Para quem
malha, porém, a sensação é de
que o rendimento é maior.
Na academia Pure Yoga, por
exemplo, a sessão de exercícios
começa sob uma temperatura de
40˚C. Num sábado recente, a pedido das 16 alunas, o termostato

P

ara comemorar 20
anosdoprêmioMalofiej, o “Pulitzer da infografia” para meios
impressos e digitais, a Society
for News Design (SNDE) da
Espanha, responsável pela
premiação, publicou um livro
que reúne trabalhos de 81 artistas gráficos de vários países. A obra traz cinco profissionais brasileiros, entre eles
o diretor de arte do Grupo Estado, Fabio Sales.
Para Infográficos. Uma definição visual – Perspectiva global por 81 artistas gráficos, o
SNDE propôs aos profissionais um exercício de metalinguagem: definir num infográfico o que é e o que significa a
infografia. Além da proposta,

a execução era livre: as dezenas
de trabalhos variam entre verdadeiros estudos sobre o tema e algumas concepções que muito se
aproximam de obras artísticas.
Para Fabio Sales, é uma honra
representar o Brasil. “Concorremos em um mercado praticamente dominado por profissionais e publicações de língua inglesaeespanhola,masnãodeixamos nada a dever aos estrangeiros. É importante o Brasil mostrar sua riqueza”, afirma.
Essa é a primeira edição do livro,apresentadoemumcongresso em Navarra entre os dias 21 e
23 deste mês – quando também
foram divulgados os vencedores
do Malofiej deste ano. Todos os
participantes foram convidados
por terem tido alguma relação
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fessora de ioga de Manhattan, e
seu treinador, Cole McDonough,
da academia David Barton Gym,
criaram a aula Bassett's Boot
Camp for Pure em 2011. A revista Marie Claire decretou a aula
“a sequência de exercícios mais
exigente dos Estados Unidos”.
A sessão dura 75 minutos e
alterna exercícios cardíacos de

reta, “ao menos em termos de
suor”. Segundo ele, séries de
exercíciosvigorosos sãodestinadas apenas aos praticantes de
melhor preparo físico, desde
que estejam bem hidratados – e
ainda assim há limites.
“Se a temperatura for tão alta
a ponto de impossibilitar a prática de exercícios intensos, o objetivo não será atingido”, diz Casa,
que testa suas teorias ao correr
em trilhas sob calor intenso – ele
ainda não experimentou nenhuma dessas séries de exercícios.
“Seforpossívelmantersobcalor
a mesma intensidade de exercício
alcançada em condições normais,
oesforçoserámaioremaiscalorias
serão queimadas”, disse Casa.
“Mas muitas pessoas não atingem
omesmodesempenhonocalor,invalidando o benefício – neste caso,

Benefícios. Douglas Casa, pro-

fessorde cinesiologia da Universidade de Connecticut, disse que,
apesar de ninguém duvidar que as
séries de exercícios praticados
com aquecimento são mais difíceis, os benefícios acabam no limiar dos 40˚C.“Acima dessa temperatura, o praticante estará apenas se expondo a riscos”, disse .
A treinadora Tracy Anderson,
que já atendeu clientes como
Gwyneth Paltrow e Madonna,
diz que sua pesquisa determinouqueo pontoidealentresegurança e “um estado muscular
que acarrete mudanças” fica na
temperatura de 30˚C, com umidade de 65%.
Casaconsiderouaopiniãocor-

Referência

Trabalho do diretor de arte Fabio Sales está em
livro que reúne trabalhos de 81 artistas gráficos

● Loren Bassett, de 41 anos, pro-

alta intensidade, posturas de garça e exercícios para fortalecer o
tronco. Um dos exercícios faz a
turma manter uma posição de
tábua depois de uma série de saltos, agachamentos e flexões.
Em outro, os alunos se esforçam para percorrer a sala em
círculos sobre as mãos e os pés,
com os corpos paralelos ao chão
e os pés em cima de discos roxos deslizantes do tamanho de
pratos. Tudo sob uma temperatura ambiente de 40˚C. “Vocês estão rastejando pelo deserto em
busca do oásis de um corpo melhor”, diz Loren aos alunos. / NYT

seria melhor uma malhação mais
forte num local mais frio.”
Em setembro, a Crunch, de
Nova York, inaugurou as aulas
de pilates sobre o colchão à temperatura de 40˚C, convidando
osfrequentadoresa“subiratemperatura” e “suar para valer” numa aula “que vai lhe dar um corpo realmente quente”.
Os adeptos debatem métodos
deaquecimento desalão numnível de detalhes digno de um eletricista, e sabem dizer qual é o
canto mais quente de cada sala.
“Sou a aluna maluca que chega
mais cedo simplesmente para
conseguir um lugar bem abaixo
da saída do aquecimento”, disse
Karin Wilk, que só participa de
aulas aquecidas. / TRADUÇÃO DE
TEREZINHA MARTINO E AUGUSTO
CALIL

A roda. Para Fabio
Sales, o que é infografia
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Brasileira.
Trabalho de
Andreia Caires
Ícone. Jaime
Serra, o mais
influente

ex

Arte.
Obra de
Nigel
Holmes

Luiz Iria.
Com ‘impacto’
e ‘emoção’

Dupla.
Alexandre
Lucas e
Steffen

FOTOS REPRODUÇÃO

foi reajustado para 43˚C. As mulheres se olharam encantadas.
Elas fazem parte de uma pequena clientela de alto padrão,
acostumada a anos de exercícios
regulares,quenão deixao vestiário por menos dos 32˚C – as academiasde ginásticanormalmente mantêm uma temperatura de
20˚Ca22˚C,de acordocom diretrizes da American College of
Sports Medicine.
Paraelas,somenteastemperaturas sufocantes propiciam um
treinamentoadequado:batimentos cardíacos frenéticos, músculos flexíveis e um suor que satisfazpsicologicamenteoqueosdevotosdescrevemcomo“desintoxicante”. Assim algumas academias de ginástica estão tentando
atrair essas pessoas com aulas de
ioga mais intensas, mais quen-

Courtney Rubin

Série ‘mais
exigente dos EUA’
dura 75 minutos

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A26.

