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AtividAde físicA é o mais próxi-
mo do que poderíamos chamar de
panaceia, na medicina moderna.
Nos últimos anos, diversos estu-

dos comprovaram que o exercício
incorporado à rotina diária reduz
o risco de doenças cardiovascula-
res, diabetes do tipo 2, câncer, obe-
sidade, problemas reumatológicos
e ortopédicos, depressão e o declí-
nio cognitivo característico das de-
mências.
essaspublicaçõesmostraramde

forma consistente que a prática de
exercícios está associada a cerca
de 30% de redução dos índices de
mortalidade.
talveza lógicadevesseaté ser in-

vertida: não é que o exercício faça
bem para o organismo, a vida se-
dentária é que faz muito mal. se-
gundo a Organização Mundial da
saúde o impacto nocivo do seden-
tarismo na saúde é comparável ao
do cigarro.
Não é de estranhar: o corpo hu-

mano é umamáquina que a evolu-
ção de nossa espécie moldou para
o movimento. Por esse longo pro-
cessoqueeliminouosmenosaptos,
chegaram até nós corpos com per-
nas e braços longos e articulações
que fazem as vezes de dobradiças
para ampliar a mobilidade e o al-
cance de objetos distantes.
com base na experiência cientí-

fica acumulada, os serviços de sa-
úde passaram a recomendar pelo
menos150minutossemanaisdeati-
vidade físicamoderadaou75minu-
tos de atividademais intensa.
A crítica a esses trabalhos sem-

pre foiadequesebaseavamnades-

criçãodosníveis deatividade física
colhidosemrelatos individuais, que
costumam ser imprecisos.
Um grupo da Universidade Har-

vard acaba de publicar na revista
“circulation” os resultados de um
inquérito que envolveu 17.700 mu-
lheres saudáveis, com idademédia
de 72 anos, cujos níveis de ativida-
de foramavaliadospormeiodeace-
lerômetros, aparelhos que medem
com mais acurácia a intensidade
dos exercícios, o número de horas
dedicadasaeleseo tempogastoem
inatividade.
Asparticipantes usaramoacele-

rômetrodurante osdias inteiros em

umasemana típicade suas rotinas.
Metade das mulheres gastou 28

minutos diários naprática de exer-
cíciosmoderados oumais intensos
(comoandar bemdepressa). Amé-
dia diária de tempodedicadoaati-
vidades leves (como o trabalho do-
méstico ou andar devagar) foi de
351 minutos.
Num período de observação que

teve a duraçãomédia de dois anos,

ocorreram 207 óbitos.
de acordo com os níveis de ativi-

dade,asparticipantes foramdividi-
das em quatro grupos. Na compa-
ração com as menos ativas, as que
se empenharamemexercíciosmais
intensos tiveram a mortalidade di-
minuída em 70%.
Osautores ressaltamquemesmo

asquechegaramaos80anos sebe-
neficiaramdaprática de exercícios
mais intensos e da redução do nú-
mero de horas de inatividade.
A fragilidade mais importante

desse estudo foi a de haver selecio-
nado mulheres ativas e saudáveis.
teria sido interessante compará-

las com sedentárias damesma fai-
xa etária.
O formato do estudo não permi-

te estabelecer com segurança a re-
lação de causa e efeito entre ativi-
dade físicamais vigorosa ea longe-
vidade, mas a probabilidade de se
tratar de relação causal é alta.
Nopassado,osmédicosrecomen-

davam que as pessoas mais velhas
fizessem repouso, paranão“sobre-
carregar” o organismo. A imagem
dos avós aposentados que passa-
vamosdias cochilandonapoltrona
da sala, até caírem fulminados pe-
lo infarto domiocárdio ou derrame
cerebral, faz parte das memórias
daquela época.
Pacientes operados ficavampro-

ibidos de levantar da camapor três
ouquatrodiasparanão“dificultar”
a cicatrização.
Hoje, o coitado mal saiu do cen-

tro cirúrgico, o cirurgiãoapareceno
quarto para expulsá-lo do leito, a
pontapés, se necessário.
O combateà imobilidadeajudou

a reduzir significativamente o nú-
mero de tromboses venosas e em-
bolias pulmonares, responsáveis
pelosaltos índicesde complicações
e mortalidade pós-operatória da-
queles dias.
A tendênciaatual é considerar tí-

midaa recomendaçãode 150minu-
tos de exercícios leves ou 75 minu-
tos de exercíciosmais intensos, por
semana, uma vez que o dia tem
1.440minutos, ea semana, 10.080.
—como fazer coma faltade tem-

po?, você perguntará.
— cara leitora, isso é problema

seu.
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Inverte-se a lógica: não é
que o exercício faça bem, o
sedentarismo é que fazmal
comparável ao do cigarro
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Desde que tinha 20 e pou-
cosanoseparticipavadas re-
uniões de pauta do “New
York Times”, onde trabalha-
va como ilustrador, Gerald
Thomas diz ter aprendido
que“goodnews isbadnews”
(notícia boa é notícia ruim).
“Nãosoudateoriadacons-

piração. Mas isso deixa a po-
pulaçãonumestadodepâni-
co. Porque pânico mantém a
economiaemconstante ‘evol-
vement’ [evolução]”,afirmao
diretor,hojeaos63.“Eessees-
tadodepânico,osFacebooks
e Twitters da vida espalham,
aumentam cinco vezes.”
O tal pânico criado pelos

“fake news”, as notícias fal-
sas que se disseminam pela
internet, é umdos pontos de
partida de “Dilúvio”, peça
que Gerald estreia em São
Pauloneste sábado (11)—sua
primeiranoBrasildesde“En-
tredentes” (2014), que tinha
Ney Latorraca no elenco.
A internet como catalisa-

dora jáapareciaemseu“Gar-
gólios”,encenadonopaísem
2011, uma versão brasileira
para “Throat”, que estreou

‘Isso deixa a população
numestado de pânico.
Porquepânicomantéma
economiaemevolução’,
afirmaodiretor

Dramaturgo e encenador estreia emSPpeça que alude ao pânico causado pelas notícias falsas

Em‘Dilúvio’,diretorGeraldThomas
remeteacaosgeradopor ‘fakenews’

emLondres e falavadomun-
do pós-11 de Setembro.
Masnadaé literaloudireto

nos trabalhosdoencenadore
dramaturgo.“Eunãoseiseeu
discuto isso [a internet e os
‘fake news’] nesta peça, por-
que eu não discuto nenhum
tema emnenhumapeça.”
São alusões ao tema o que

se vê em“Dilúvio”. Numpal-
cocobertodeserragemeguar-
da-chuvasquebrados,surgem

cenasdecaose tempestades.
Por vezes, passam no palco
telas pintadas com imagens
um tanto violentas. Uma voz
em off do próprio Gerald diz:
“Foi assim que começou a

TerceiraGuerraMundial. Ele
pegouo iPhonee tuitou: ‘sad’
[triste], ‘bad’ [ruim], ‘fire’ [fo-
to]. E esse ‘fire’ levou ao ‘fa-
ke news’. E, nesse ‘fake
news’, explodiu-se tudo”.
Se pedissem um abraços,

seguemospersonagens, “te-
ria sido tudomais simples”.
A portuguesa Maria de Li-

ma,que trabalhacomGerald
desde 2010, quando ele fun-
douaLondonDryOperaCom-
pany,na Inglaterra, interpre-
ta a protagonista, uma espé-
cie de guia um tanto contro-
versa nessemundo caótico.
Também há referências à

tramabíblicadaArcadeNoé:
a imagem de uma embarca-

ção, contornos de animais.
Acompanhadas dobaixo e

da percussão do diretor, que
toca os instrumentos na late-
ral do palco, as nova-iorqui-
nasLisaGiobbieJuliaWilkins
fazem coreografias aéreas.
Elas são içadas apoucos cen-
tímetros do chão e alternam
gestosdefúria,doçuraeamor.
Elas ficamcomonumoutro

plano, um ambiente um tan-
tonebuloso, comoa internet.
“A gente está na infância

da internet, não chegoua lu-
gar algum”, afirma o diretor.
“A gente não está no palpá-
velnemestáno impalpável.”
Hojemorando entre Nova

York e os Alpes Suíços, Ge-
rald,que temcidadaniaame-
ricana e vota nos EUA, é um
feroz crítico ao presidente
Donald Trump, a quem atri-
buiuemparte a rededemen-
tiras. “Tudo é dito e desdito
em cinco tuítes. Essa cara é
completamente doido.”
Masvêocaosnomundoto-

do. “Tá todomundoestressa-
díssimo,putocomtodososgo-
vernos,comfaltadeideologia,
ninguém aguenta mais Lava
Jato,lavacarros,lavaporrane-
nhuma. Estão arranhando a
flor da pele das pessoas.”

DilÚVio
QuaNDo qui. a sáb., às 21h,
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Nova, 245, tel. (11) 3234-3000
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Maria de Lima (à esquerda), Ana Gabi e Beatrice Sayd (deitadas) em cena de ‘Dilúvio’
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AatrizMárciaCabritamor-
reu nesta sexta (10), aos 53
anos. Desde 2010, ela fazia
quimioterapiaparacombater
um câncer no ovário.
SuaestreianaTV foinami-

nissérie “As Noivas de Copa-
cabana” (1992), da Globo. Es-
teveem“NovoMundo”,exibi-
dapela emissora entremarço
e setembro, mas precisou se
afastarantesdofimdanovela
devido à saúde debilitada.
Foi pelos papéis cômicos

que ficou mais conhecida,
primeiro com “Os Trapa-
lhões” edepois comohumo-
rístico “Sai de Baixo”. Tam-
bém fez participações na sé-
rie “VaiqueCola”, ao ladode
colegas como Paulo Gustavo
e Cacau Protásio.
Aatrizdeixaumafilha,Ma-

nuela, 15. O velório estámar-
cado para este sábado (11),
das 10h às 13h, no cemitério
ParquedaColina, emNiterói.

Márcia Cabrita tratava
câncer desde 2010

Morreatriz
queatuou
emnovelas e
humorísticos
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Cabrita, em papel na Globo


