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REALMENTE QUERO



ROTEIROS DA UMA

Yuval Noah Harari

Foi no primeiro mês da pandemia que esse antigo projeto saiu da gaveta:
uma revista digital. Com ela, a entrevista do repórter britânico Raphael
Rowe, feita antes mesmo de eu ter onde publicá-la. Depois de doze anos
preso por um crime que não cometeu, o apresentador de Por Dentro das
Prisões Mais Severas do Mundo, da Netflix, compartilhou sua
perspectiva de justiça na primeira edição da Uma Revista.

Novas conversas vieram na sequência, e sobre diversos assuntos –
saúde, arte, política. Tons e texturas online, mas também na revista
impressa sob encomenda. Da produção à publicação de cada uma delas,
todo o meu agradecimento aos entrevistados, que confiaram na minha
obstinação e me deram seu tempo. Da mesma forma, nada seria possível
sem a colaboração de fotógrafos brilhantes e de assessores de imprensa
que me ajudaram a atravessar pontes. Obrigada por acreditarem!

Por fim, gosto de pensar que cada entrevista é como uma viagem de
trem. Podemos refletir sobre a estrada, observá-la de determinada
janela ou até abstraí-la, focando apenas no constante movimento. Por
isso, iniciamos essa coletânea, não nos trilhos, mas em um barco com
Amyr Klink (foto) – e só resta içar velas. Ao longo do caminho,
encontraremos nomes como Yuval Noah Harari, o autor de Sapiens, e
Ana Paula Padrão, a apresentadora mais querida pelo público brasileiro,
entre outros nomes pra lá de especiais.

Todas as matérias esperam por você no site da Uma Revista!

Um beijo,
Clara Jardim

editora

ONLINE

Mafoane Odara

A mestre em psicologia pela USP fala
sobre violência contra mulheres, racismo,
maternidade, carreira, política e sua
jornada como construtora de pontes.

O autor de Sapiens, Homo Deus, 21
Lições para o Século 21 e o novo Sapiens
em quadrinhos fala sobre caminhos e
descaminhos da humanidade.
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Demian Maia

Raphael Rowe

Amyr Klink

O navegador e autor brasileiro fala sobre
a importância de viver na prática,
escrever as próprias experiências em
um diário e administrar o tempo. 

A delegada da Polícia Federal explica
como funciona a abordagem de
pedófilos na internet e analisa o
aumento de denúncias de abuso sexual
infantil durante a pandemia.

O lutador brasileiro com o maior
número de vitórias no UFC fala
sobre o documentário Arqueologia
da Luta, a escola de Jiu Jitsu em São
Paulo e o que é preciso para fazer
história no esporte.

Luiza Brunet

A modelo, empresária e ativista fala
sobre sua história e o enfrentamento
à violência doméstica: "Coragem
nunca me faltou na vida, precisei
romper e me posicionar desde
menina."

Delegada Paula Mary Dra. Laura Lucia

A ginecologista de Foz do Iguaçu
que ajuda mais de 1 milhão de
inscritas a cuidarem da saúde em
seu canal no Youtube explica as
atitudes básicas para o bem estar da
região íntima.

Da Prisão Perpétua para a Netflix: O
jornalista britânico fala sobre os 12
anos preso por um crime que não
cometeu e a experiência em Por
Dentro das Prisões Mais Severas do
Mundo.

ONLINE
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https://umarevista.com/2021/03/15/demian-maia/


Maju AraújoVera Fischer

Veracidades, uma conversa sobre
experiências e esperanças que iluminam
o caminho: “Você precisa não ter medos,
nem receios, nem vergonhas… Tem que
ir para a vida e trabalhar!"

A nova embaixadora da L’ÓREAL
PARIS é carioca, tem 18 anos e
síndrome de Down: Conheça a
história de representatividade da
modelo recordista da Fashion Week,
Maria Júlia Araújo.

O big rider fala sobre o swell
histórico na Praia da Nazaré, onde
pode ter surfado a maior onda da
história: "Quando a gente desce a
onda, estamos no momento em que
vivemos o ano inteiro esperando."

Lucas ChumboSheila Makeda

A mulher periférica que virou
empresária de sucesso: “Eu sempre
tirei as minhas ideias do papel sem
dinheiro; é o método Vai com Tudo,
chama os amigos, quem puder, e vai
com tudo.”

Cesar Cielo

O campeão olímpico fala sobre sua
história, o futuro da carreira e
estratégias infalíveis para dominar
o medo: “Você não precisa nem
sentir vontade do que tem de fazer,
só precisa fazer.”

Dra. Ana Beatriz

Psicopatia e imitadores de Psicopatas:
Uma conversa sobre valores sociais com a
autora de Mentes Perigosas, que já passa
de 2 milhões de cópias vendidas.
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Reila Gracie

Aljona e Bruno

Rodrigo Raineri

Além da zona dos medos com o alpinista e  
empresário: “Gosto de mostrar para as
pessoas que elas conseguem fazer coisas
que parecem de outro mundo.”

Em alfa com o big rider: “Tenho
memórias de emoções muito fortes, de
choro mesmo, e eu falando para mim
mesmo que não iria desistir.”

Reila com a palavra: "Essa visão
binária, inculta e sem educação que
vem contaminando o mundo da
luta como marca de virilidade e
masculinidade é uma deformação
perigosa."

Moeses Fiamoncini

Uma conversa com o alpinista
brasileiro que já esteve no topo do
Everest, K2, Manaslu e foi o primeiro
brasileiro a conquistar o temido
Nanga Parbat, do filme Sete Anos no
Tibet.

Os patinadores Aljona Savchenko, da
Ucrânia, e Bruno Massot, da França,
falam sobre a experiência de
conquistar a medalha de ouro e a
perfeição nas últimas Olimpíadas de
Inverno, na Coreia do Sul.

Carlos Burle

Do Texas a Honolulu com a surfista
autodidata que alcançou o TOP 5
Mundial de stand-up paddle: “Senti
que poderia realmente ser eu mesma
aqui."

Dominique Miller

ONLINE
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A L I N H A M E N T O

E D I T O R I A L

Lançada em maio de 2020 pela

jornalista Clara Jardim, a Uma Revista é

um produto jornalístico digital com

versão impressa on demand que traz

entrevistas sobre os mais variados

temas. Todos os entrevistados, no

entanto, têm um ponto em comum:

transmitem conhecimento.

Pela arte, esporte ou ciências, e

principalmente por meio de

experiências de vida, cada edição

proporciona ao leitor a chance de

ampliar suas perspectivas, instigando

sua curiosidade e entregando histórias

marcantes como espelhos do que é

possível realizar.

Ainda, a Uma Revista é voltada a três

causas em especial: o combate à

violência contra mulheres,  o

enfrentamento ao assédio sexual

infantil e a luta contra a

perpetuidade dos preconceitos,

buscando a inclusão de todas e todos

como uma ação efetiva para uma

sociedade saudável.
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Maju
Araújo

TEXTO  CLARA JARDIM
FOTO  AGÊNCIA FOTOSITE

 PUBLICADO EM 07 DE JUNHO DE 2021

A nova embaixadora da L’ÓREAL PARIS é

carioca, tem 18 anos e síndrome de Down –

inusitado? Não deveria ser. Ao lado de Kate

Winslet no cenário internacional, ela também

se junta a nomes como Taís Araújo ao

representar a marca no Brasil, e mostra a que

veio sem dever nada a outras modelos no

universo da moda. Pelo contrário, é

recordista da Fashion Week, tendo desfilado

para mais de 40 marcas em apenas três dias!

No Instagram, acumula 312 mil seguidores até

o momento e esbanja bom humor em vídeos

sobre representatividade nos reels. Nós

precisávamos dela, não apenas nos catálogos,

mas na nossa consciência coletiva: a

profissional Maria Júlia Araújo é – pois

sempre foi – possível. E mais sobre essa

história a gente descobre no relato enviado

por ela e sua mãe, Adriana, ao site da Uma

Revista.LEIA ONLINE!

"Gosto de dizer que a diversidade
não é uma simples aposta de
marketing. É a nossa realidade! Você
se comunica melhor com o público e
com os consumidores quando traz a
representatividade para a sua
marca. O problema é que as pessoas
ainda sentem muito dificuldade de
compreender que a inclusão é um
processo simples, espontâneo e
cheio de aprendizado."

Maju Araújo

https://www.instagram.com/majudearaujo/




Conhecido internacionalmente por suas travessias

solitárias, Amyr Klink tem pilhas de histórias para

contar. Foi aos 28 anos que, por cem dias, cruzou o

Atlântico Sul em um barco a remo – isso mesmo,

em 1984. Na Antártica, o veleiro Paratii chegou a

ficar paralisado por sete meses e meio durante a

invernagem, uma excursão que durou 642 dias. Ao

fim da década de 90, o paulista já havia

completado a circunavegação polar pela rota mais

difícil, e repetiria o destino com uma tripulação de

cinco homens, anos depois, em seu segundo

veleiro, o Paratii II. Para onde iam os diários de

viagem? Não raro, inspiraram o idealizador e

construtor dos próprios barcos a escrever best-

sellers como Cem Dias Entre Terra e Mar, Paratii:

Entre Dois Polos e Mar sem Fim.

Hoje, aos 65 anos, Amyr não mudou de paixões:

segue construindo elementos que viajem, sejam

barcos ou parágrafos; mas essa não é a história de

um Ulisses que navega enquanto a incansável

Penélope  o  aguarda  de  volta.  Pelo  contrário,  as 

O navegador e best-seller fala sobre o protagonismo dos dias:
“Você não precisa ter uma vida maluca, de aventureiro para ter

histórias interessantes” 

Texto Clara Jardim    Fotos Marina Bandeira Klink (à esquerda) e Hugo Takemoto

mulheres da sua vida estão à bordo! Sua esposa,

Marina Bandeira, é igualmente uma velejadora de

sucesso, e as três filhas do casal foram

ambientadas desde cedo nas aventuras náuticas

da família – essa, sim, uma verdadeira Odisseia. Só

para a Antártica, Laura e Maria Helena já foram

sete vezes. Tamara? Nove. Em alto mar, as

meninas Klink também escreveram diários e

aprenderam a habitar a própria história – porque,

a despeito das longitudes, viver sempre foi o

maior projeto.

Velas içadas, cadernos abertos, um estreito de

Drake no mapa… Sim, o nome Klink tem a ver com

tudo isso, mas principalmente com o

protagonismo dos dias: “O que tento explicar para

as pessoas que conheço é que você não precisa ter

uma vida maluca, de aventureiro para ter histórias

interessantes.” E é sobre a lucidez de estar

presente, de ocupar a própria prosa que Amyr

conversa com a Uma Revista.

Amyr Klink

Publicado em 19 de maio de 2021



TODOS OS
RELATOS DE

TODAS AS
PESSOAS SÃO
RELEVANTES,

É SÓ UMA
QUESTÃO DE

TEMPO



Muitas pessoas têm histórias incríveis para

contar, mas não sabem comunicá-las. No caso dos

livros publicados pelo senhor, além de relatarem

grandes aventuras, são poéticos. De onde vem a

facilidade para passar histórias adiante?

Sempre gostei de ler e escrever, e a leitura ajuda

bastante. Acho que foi uma herança importante

que recebi dos meus pais.

Moraram em vários países, sabiam línguas. E cada

um tinha o seu estilo – minha mãe tinha um jeito

meio poético e irônico; o meu pai era

extremamente conciso. Ele também falava o Farsi,

que é a língua falada na Pérsia, muito complexa

mesmo para quem tem formação árabe. De certa

forma, enriquece a capacidade de escrever. Não sei

se é genético, mas o fato é que nossas meninas,

para a minha surpresa, escrevem muito melhor. A

Tamara está terminando um novo livro.

E é verdade, há pessoas que têm histórias lindas

para contar, mas contam muito mal. Há quem

tenha uma história sem muita relevância, mas que

escreve muito bem e torna as histórias

apaixonantes de serem lidas. Então, acho que fui

feliz nesse ofício de escrever (risos).

As meninas eram incentivadas por vocês a

manterem um diário, certo?

Elas tinham entre cinco e oito anos quando a

Marina disse “chega de viajar sozinho, agora nós

iremos juntos”, mas havia uma condição. Para

viajarem com o pai, tinham de manter um diário

todos os dias, como um dever de casa.

Reclamaram no começo, “tô com preguiça”.

Queriam brincar na neve, passear de botinho.

Mas foi um dever que se transformou em um

hábito regular, e acho que foi muito bom para elas.

Já havia reparado nisso quando eu era moleque,

mais ou menos aos 16 anos. Estava viajando pela

Europa e não tinha dinheiro para ficar em hotel,

então dormia no trem. E tive um acidente na

França – o nosso trem atropelou um trator. Então

ficamos    dois    dias    parados    na    linha    férrea

esperando o conserto dos trilhos. Dentro do trem,

havia crianças de duas escolas. Tinham de dez a

doze anos, menores que eu. E fiquei

impressionado porque, de repente, elas paravam

de brincar e iam para as poltronas escrever um

diário. Tinham um horário para isso, e os

coordenadores as chamavam. Esse é um hábito

que infelizmente não temos no Brasil. E acho que

ajuda muito na capacidade de nos expressarmos…

de maneira engraçada, concisa e correta. Essa

história dos diários é muito interessante, e

demorei um bocado de tempo para perceber a

importância. O que tento explicar para as pessoas

que conheço é que você não precisa ter uma vida

maluca, de aventureiro para ter histórias

interessantes. Tudo o que você viveu hoje, se ler a

respeito disso daqui a um ano, vai ser muito

interessante para você mesma. Todos os relatos de

todas as pessoas são relevantes, é só uma questão

de tempo. Você vai olhar para trás e dizer: “Nossa,

que ano maluco!” Todo mundo terá uma

experiência diferente e única.

Você fala muito sobre a necessidade de

protagonizar a própria história em vez de apenas

observar as histórias dos outros…

Essa questão do diário reforça muito isso. É

bacana ler sobre outras experiências? É bacana.

Ler ficção? Também. Mas é muito bacana quando

você, pouco a pouco, vai escrevendo a sua própria

história.

Na navegação, a gente é legalmente obrigado a

preencher um diário. É tradição. Todo mundo faz,

por exemplo, por questões de astronomia,

anotações meteorológicas… E foi através dos

diários em todos os navios do mundo que se

fundou o primeiro banco de dados global, acho

que ainda no século XVIII. Todos os comandantes

de navios do mundo registravam a direção do

vento, a intensidade, a altura das ondas nos

diários. E um tenente americano criou as pilot

charts,  que   eram   bancos   estatísticos   onde   ele 



fenômenos desse tipo. Os nórdicos, quando vieram

para a América do Norte por volta de 1300 e 1400…

Para você ter uma ideia, quando os noruegueses

estavam ocupando a costa oeste da Groenlândia,

eles atravessavam da Groenlândia para o Labrador

– a Terra Nova – em menos de trinta horas. Por

que não se estabeleceram? Não tinham um

diferencial de força como tinham os europeus, na

Idade Média, com as armas de fogo, com a pólvora.

Havia receio dos confrontos com as tribos locais.

Então, o diário foi uma descoberta muito

interessante.

Meu primeiro diário é difícil de entender, cheio de

números e desenhos – às vezes, não dá tempo de

você compor as frases inteiras, mas foi uma

referência muito importante para que eu, depois,

escrevesse o livro.

organizou essas informações por coordenadas –

latitude, longitude e época do ano. Assim, foram

descobrindo as variações sazonais das correntes,

dos anticiclones… Curiosamente, o grande segredo

dos portugueses em comparação a outras nações

do século XV, XVI e XVII é que Portugal

compreendeu os mecanismos climáticos do

planeta. A passagem pelo Brasil era obrigatória no

caminho para as Índias; não foi uma descoberta. E

é incrível que uma nação pobre, pequena e ainda

ignorante tenha percebido um fenômeno que

nenhuma outra nação houvesse percebido antes.

Com essa descoberta, que era um grande segredo

de estado, Portugal se lançou em um

empreendimento global sem precedentes na

história da humanidade. Outras nações como os

chineses      talvez      tenham      percebido     alguns

"Não sei se é genético, mas o fato é que nossas meninas, para a minha surpresa, escrevem muito

melhor." Na foto, a família Klink: Maria Helena, Tamara, Marina, Laura e Amyr, por Hugo Takemoto.



Você conta que levou muitos livros para ler

durante a primeira grande viagem, e não leu

nenhum, pois estava sempre ocupado. No entanto,

o tempo inteiro isolado e, às vezes, até confinado.

Em tempos de pandemia, mesmo as pessoas mais

independentes podem se encontrar deprimidas e

se sentindo à parte do mundo. Como se faz para

não adoecer na solidão?

É muito interessante essa pergunta. Porque eu

penso que a grande diferença que percebi entre o

que eu passei em barcos e o processo que estamos

vivendo agora é a questão da perspectiva. E, para a

minha geração, é mais difícil. Reparei que as

minhas filhas se acostumaram a administrar a

vida através de uma telinha de vidro. Quando elas

precisam estar presentes no escritório, ficam de

mau humor (risos). Aqui, já estávamos em um

processo de trabalho remoto desde 2019, pois eu

brincava com a ideia de fazer uma nova

invernagem na Antártica – adoraria. Nós temos a

tecnologia, no entanto, a internet em alto mar é

cara pra caramba – custa cerca de cinco dólares o

minuto. Por termos a tecnologia, eu brincava com

essa ideia de trabalhar a distância. Mas, hoje,

temos uma quantidade tão brutal de

compromissos, certificação, imposto de renda…

São muitos compromissos nojentos (risos), não

tem como escapar. E a pandemia é um baita

desafio.

A falta de ter um objetivo claro, definido, por mais

distante que ele esteja na linha do tempo e do

espaço físico, é muito ruim. Seja em um barco

pequeno ou grande, por mais isolado ou confinado

que possa estar, a cada dia, você está mais

próximo do seu objetivo, e avidamente quer

chegar nele. Também, no barco, a gente vive um

estresse permanente pelo fato de ter que fazer

tudo sozinho, de saber que o erro de uma manobra

pode custar o barco, pode custar a vida. Essa visão

de que tudo pode desaparecer em minutos, tudo o

que se levou uma vida para fazer, assusta um

pouco e educa um bocado. Quando você tem

consciência da finitude, você também fica mais

atento, focado e criativo.

Amyr tinha 28 anos quando cruzou o Atlântico Sul

em um barco a remo, ao longo de cem dias. Na

segunda foto, o veleiro Paratii na Antártica. 



 SEJA EM UM BARCO
PEQUENO OU GRANDE,
POR MAIS ISOLADO OU

CONFINADO QUE
POSSA ESTAR, A CADA
DIA, VOCÊ ESTÁ MAIS

PRÓXIMO DO SEU
OBJETIVO, E

AVIDAMENTE QUER
CHEGAR NELE



Vamos falar um pouco sobre mulheres na

navegação… Como você as percebe em travessias

solitárias?

Você age com mais prudência. Amigas

navegadoras como a Florence Arthaud, a Ellen

MacArthur, a Isabelle Autissier; elas são incríveis

velejadoras em solitário, e muito melhores do que

os rivais masculinos, considerados deuses da vela

oceânica de alta performance. Eles tomam pau

dessas meninas. Por quê? A mulher sendo

fisicamente mais fraca que o homem, menos afeita

a demonstrar bravura, ela age com muito mais

inteligência. E essa atitude de você pensar antes

de fazer, em um barco, é essencial. O cara que é

metido a herói e a salvar a situação lutando contra

a vela que arrebentou, ele vai se machucar. A

desproporção de forças no barco é muito grande.

Quando temos setenta nós de vento, um

pedacinho de corda molhada balançando pode

quebrar um fêmur, tamanha a violência. Estando

sozinho, o velejador precisa ter o cuidado de saber

que não pode se machucar, e de pensar em como

irá acalmar aquela corda. Imagina o cunho de uma

vela que tem o disco de aço ou um oitão que pesa

um quilo e meio! Balançando no vento, esmaga um

crânio em um segundo.

Quem é Rosa?

Eu aprendi muito com a Rosa, e o nome completo

dela é Rosa IX. Fiquei muito impressionado

quando conheci o dono dela, que era um pescador

velhinho na praia de Santo Amaro, pelo amor que

ele tinha pela canoa. Uma canoa grande, de dez

metros de comprimento, de madeira de lei

pesadíssima. E eu nunca tinha saído para o mar.

Ele quis ir junto comigo e me disse: “A gente sai

daqui, navegamos durante quatro horas sem ver

terra até encontrar um montão de trigo”, e eu nem

sabia o que era um montão de trigo. Ele tinha esse

amor pela canoa. Fechei o negócio, mas fui sozinho

no dia seguinte, e foi um terror. Duas, três horas

sem saber se  eu  estava  indo  na  direção  certa,  ia

pela direção do vento. E, de repente, apareceu um

triângulo no horizonte. Só podia ser o montão de

trigo e, de fato, parecia que você tinha pendurado

um saco furado e que o trigo formava um cone. E

estava certo!

No seu livro Não há tempo a perder, há uma

anedota sobre o tempo e uma janela quebrada.

Antes de partir para a Antártica, você foi

surpreendido pelo Bio, o rapaz que cuidava da

casa. Mas não contou a ele sobre a viagem, apenas

pediu que consertasse a janela quebrada da

cozinha.

“Ele disse que era sexta, que iria pescar. Então no

sábado, falei. Respondeu que tinha que ir para a

igreja, no domingo também. Percebeu minha

irritação e jurou, jurou pela mãe, que na segunda-

feira a janela estaria consertada.”

Então você retornou, quase dois anos depois.

“Poderia estar voltando de uma ida ao centro de

Paraty, mas desembarcava depois de 642 dias e 27

mil milhas percorridas, mais de 50 mil

quilômetros. Nada havia mudado. Andei pela

fachada e encontrei a mesma janela. Quebrada.

Fiquei estarrecido. Bio só podia ter morrido. Fui

andando até a casa dele, sem tirar as botas de neve

que usava há 72 dias. Ele não estava em casa.

Perguntei ao seu cunhado: ‘Reginaldo, onde é que

está o Bio, ele morreu?’ ‘Não, senhor’, ele

respondeu sorrindo, dizendo que o Bio tinha saído

para pescar. 'Mas porque ele não consertou a

janela? Eu pedi faz quase dois anos!’ Com a maior

inocência, e até certo ar de ingenuidade, ele tentou

me explicar: — O senhor não vai acreditar, seu

Amyr, mas é que não deu tempo!” E o tempo pode

ser traiçoeiro…

É engraçado como a literatura influencia a gente.

Há um livro maravilhoso do Gabriel García

Márquez, chama-se Relato de um Náufrago, sobre

um caso real. É a história de um cara cujo barco

naufraga no Caribe, e ele passa um período muito

longo em uma balsa de salvatagem. O Gabriel vai

narrando  a  luta  do  personagem  –  que,  de  fato, 
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aconteceu – contra o relógio. O protagonista da

história acabou ficando tão famoso que até fez

uma campanha comercial do relógio que usava,

essas idiotices aí (risos). Mas o livro é maravilhoso

porque mostra a luta contra o tempo. Ele acaba

brigando com o relógio porque sabia que o relógio

marcaria o instante da morte dele. Ficou

apavorado olhando para as horas, tentando fazer o

tempo passar mais rápido. E eu aprendi a conviver

com esses dois tipos de luta contra o tempo. Em

2020, por exemplo, a gente foi para a Antártica

com o meu primeiro veleiro. Foi uma loucura

porque é um barco de 30 e poucos anos de idade,

que já era para estar aposentado. Barcos também

ficam velhos e cansados. Aquele estava em ordem,

mas pegamos um mar tão diabólico, tanto vento

na cara o tempo todo que eu desejei que o tempo

passasse rápido. E não passava. “Puxa, eu vou ter

que atravessar todos os minutos de cada hora, e

todas as horas de cada dia. E, daqui a cinco ou seis

dias, a gente vai visitar o primeiro iceberg e, só

então a gente vai chegar.” A segunda luta contra o

tempo é na outra direção – o tempo que vai te

alcançando e te perseguindo. Esse enfrentamento

eu vivi na primeira experiência de invernagem,

pois achei que eu era dono do tempo. Imagina,

“tenho um ano só meu”, escrevi essas bobagens no

diário. “Meu ano sabático”, e o escambau (risos). O

tempo foi uma desgraça, me perseguia o tempo

inteiro. Eu não conseguia fugir! “Meu Deus,

desmontei o leme de vento em fevereiro; já é

junho, o sol vai voltar daqui a três meses e ainda

não botei ordem na caixa de ferramentas, nem fiz

a revisão do aquecedor!” A cada dia, ia dormir

mais tarde e acordava mais cedo, mas a vontade

era de ficar dormindo igual a um urso. Então,

temos esses dois aspectos. A gente não consegue

acelerar o tempo, nem recuperar o tempo perdido.

É um baita aprendizado, essa é a verdade. E não é

uma observação exclusiva minha. Não há muitos

brasileiros que navegam em solitário, mas os

amigos que tenho fora do Brasil – França, Holanda,

Austrália, Nova Zelândia – todos passam pela

mesma experiência, o embate com o tempo.
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Foi apenas algumas horas antes de Yuval Noah

Harari embarcar para seu retiro anual de dois

meses de meditação que eu o alcancei para esta

entrevista. Com quase 30 milhões de livros

vendidos em mais de 60 idiomas, o PhD em

História pela Universidade de Oxford leciona na

Universidade Hebraica de Jerusalém e reside em

Israel – um lugar que chama de fábrica de mitos.

Em 2020, lançou o romance gráfico Sapiens:

Edição em Quadrinhos, assim como artigos sobre a

pandemia, e foi, sem dúvidas, um dos pensadores

mais requisitados para analisar avanços e atrasos

da humanidade em tempos de Covid-19. Sua obra

é recomendada por Barack Obama e Bill Gates,

declarados admiradores, e levou milhões de

leitores a refletirem sobre a história dos animais

mais evoluídos que já existiram. Pode-se dizer que

a sua credibilidade é para lá de disputada; ainda

assim, o best-seller generosamente respondeu

minhas perguntas e, prestes a celebrar o

aniversário de 45 anos, abre 2021 com uma

questão crucial: quão longe iremos por histórias

fictícias?

O autor de Sapiens, Homo Deus, 21 Lições para o Século 21 e o
novo Sapiens em quadrinhos fala sobre os caminhos e

descaminhos da humanidade: “Se a crença em uma história causa
sofrimento, é nociva. Melhor mudar a história.”

Texto Clara Jardim    Foto Vicens Gimenez

Professor Harari, em um ano tão particular como

2020, qual é a lição ou aspectos interessantes que

o senhor mencionaria em um capítulo sobre a

pandemia?

A pandemia da Covid-19 tem demonstrado o

enorme poder da nossa ciência, assim como a

fraqueza de nossa política. Tem sido uma vitória

científica acoplada a um desastre político.

Cientistas por todo o mundo cooperaram para

identificar o novo vírus, conter sua propagação e

desenvolver uma vacina.

Graças a essa colaboração científica global, a

humanidade tem mais ferramentas para lidar com

a Covid-19 do que em qualquer pandemia prévia

na História.

Infelizmente, políticos falharam em usar essas

ferramentas com sabedoria. Um ano depois do

começo da pandemia, nós ainda não temos

nenhuma liderança global, nenhum plano global

para conter o vírus, ou qualquer plano para lidar

com a crise econômica.

Essa lacuna entre o poder científico da nossa

espécie   e    a    nossa    incompetência    política    é

Yuval Harari

Publicado em 18 de janeiro de 2021VERSÃO BILÍNGUE ONLINE



PARA JOGAR FUTEBOL, VOCÊ PRECISA
SELECIONAR 22 PESSOAS QUE

ACREDITEM NAS MESMAS REGRAS,
APESAR DO FATO DE ESSAS REGRAS

EXISTIREM APENAS NA NOSSA
IMAGINAÇÃO. JOGAR FUTEBOL É
MUITO DIVERTIDO, MAS SE UM

HOOLIGAN COMEÇAR A AGREDIR FÃS
DO TIME OPOSTO, ELE ESTÁ LEVANDO

A HISTÓRIA A SÉRIO DEMAIS. 





NAÇÕES SÃO UMA INVENÇÃO
MARAVILHOSA. ELAS POSSIBILITAM

QUE NOS IMPORTEMOS COM
COMPLETOS ESTRANHOS, PROVENDO

PARA A SUA SAÚDE, SEGURANÇA E
EDUCAÇÃO. MAS, SE ESQUECERMOS

QUE NAÇÕES SÃO HISTÓRIAS
CRIADAS PARA AJUDAR AS PESSOAS,
NÓS PODEREMOS MATAR MILHÕES
DE PESSOAS PELO BEM DA NOSSA

NAÇÃO.



extremamente preocupante. Lidar com a Covid-19

deveria ter sido um projeto político direto. É fácil

entender que, enquanto o vírus continuar a se

espalhar e a evoluir em qualquer país, nenhum

país poderá se sentir a salvo. Ainda assim, nós

falhamos em cooperar efetivamente.

O que acontecerá quando a humanidade enfrentar

ameaças muito mais complicadas, como colapso

ecológico ou a ascensão da inteligência artificial?

Eu espero que nossa política alcance a nossa

ciência, e que a humanidade aprenda a usar nossos

imensos poderes sabiamente.

“Somente os nomes, formatos e tamanhos das

nossas próprias pirâmides mudam de uma cultura

para a outra.” Trabalhamos com uma construção

constante, alguns de nós visam destruir, e há

aqueles que não sabem o que estão tentando

construir. Na sua visão, pelo que estamos lutando

intrinsecamente enquanto tentamos construir

nossas próprias pirâmides?

A principal luta é distinguir realidade de ficção.

Ficções são essenciais para a cooperação humana

em qualquer escala – seja construir uma pirâmide,

um hospital ou uma nação. Sem crença em mitos

coletivos, todos os nossos sistemas iriam colapsar.

Não haveria dinheiro, nem redes de comércio,

nem estados, nem sistemas de saúde.

Então, não podemos simplesmente destruir todas

as ficções. Mas nós precisamos lembrar que todas

essas histórias fictícias são ferramentas que nós

criamos para nos ajudar. Elas podem ser muito

úteis ao unirem pessoas e possibilitarem a

cooperação em grande escala. Mas, se começamos

a tomar essas histórias por realidade absoluta, elas

podem se tornar perigosas.

Em vez de usarmos histórias para ajudar pessoas,

nós começamos a sacrificar pessoas pelo bem das

histórias.

Por exemplo, para jogar futebol, você precisa

selecionar 22 pessoas que acreditem nas mesmas

regras, apesar do fato de essas regras existirem

apenas na nossa imaginação. Jogar futebol é muito

divertido, mas se um hooligan começar a agredir

fãs do time oposto, ele está levando a história a

sério demais. Similarmente, para ter um país

funcionando, você precisa que milhões de pessoas

acreditem na nação, sua bandeira, sua moeda, etc.,

apesar do fato de todas essas coisas existirem

apenas na nossa imaginação.

Nações são uma invenção maravilhosa. Elas

possibilitam que nos importemos com completos

estranhos, provendo para a sua saúde, segurança e

educação. Mas, se esquecermos que nações são

histórias criadas para ajudar as pessoas, nós

poderemos matar milhões de pessoas pelo bem da

nossa nação.

Com quase 30 milhões de livros vendidos em mais de

60 idiomas, Yuval Harari agora lança Sapiens – Edição

em Quadrinhos: O Nascimento da Humanidade 
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Falar de Ana Paula é falar sobre pluralidades. Com

decisões ousadas, a apresentadora vem trilhando

uma trajetória única, sempre pronta para novas

experiências, seja na reportagem, no

entretenimento ou nos negócios. Já cobriu

guerras, desastres naturais e a derrocada de um

ditador – sem contar Copas do Mundo ou histórias

de amor no Alasca. Revelou a realidade do Talibã e

do surto do Ebola em reportagens de risco. Foi

correspondente internacional nos anos 90 e

âncora do Jornal da Globo na primeira metade dos

anos 2000. Mesmo tendo a posição que muitos

almejam dentro da emissora, migrou para o SBT,

em 2005, a convite do próprio Silvio Santos.

Iniciou um telejornal 100% novo e empreendeu,

criando uma produtora de vídeos cujo primeiro

cliente foi o SBT Realidade.

Às vésperas do retorno de Masterchef, a apresentadora fala sobre as
gravações em tempos de pandemia e compartilha um pouco mais da

sua história, tão singular, dentro e fora da televisão brasileira

Texto Clara Jardim    Foto Fernando Louza

Ana Paula Padrão

Publicado em 10 de julho de 2020

Ana Paula traçou um caminho de independência

das antigas grandes corporações – um caminho

ainda mais próprio. Deixou sua última bancada em

2013, na Record, para se dedicar a causa das

mulheres. Nos anos seguintes, também lançou um

livro muito pessoal sobre suas escolhas como

mulher, dirigiu a redação da revista Cláudia,

dialogando diretamente com o público feminino, e

passou a apresentar o Masterchef – sucesso de

audiência da Band. Como empresária, dirige a

Touareg, que produz vídeos corporativos, a Escola

de Você e o evento Mulheres do Amanhã, ambos

inteiramente dedicados à mulher.

Jornalista, empresária… Quem é Ana Paula

Padrão? Já faz tempo: ela se recusou a ser definida.

Melhor somá-la.



Nas gravações de dois
documentários para o SBT
Realidade, no Alaska, em 2008.

Ana Paula grava matéria para o
Jornal Nacional em Nova Délhi,
nos anos 90, tempo em que
atuava como correspondente em
Londres.
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A jornalista é fotografada pela
produtora e amiga Guta
Nascimento no Afeganistão, de
onde voltariam cheias de imagens
significativas, em 2000.



Em matéria sobre a poluição do
mangue na Vila Gilda para o
Jornal da Record, em 2011.

Em 2014, no lançamento do livro
O amor chegou tarde em minha
vida, em que compartilha
experiências profissionais e
pessoais.

 À frente da franquia brasileira do
Masterchef, sucesso de audiência
há sete temporadas na Band.
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NA ÉPOCA, NÃO FIZ AS
REPORTAGENS PARA PROVAR
QUE UMA MULHER PODERIA

FAZÊ-LAS. FIZ PORQUE ELAS ME
ATRAÍRAM, PORQUE ERAM A

MINHA ÁREA DE ATUAÇÃO COMO
JORNALISTA E PORQUE EU AS

DESEJEI, COM MUITA CERTEZA E
MUITA FORÇA. NÃO PENSEI EM
PROVAR NADA PARA NINGUÉM.

ACHO QUE ESSE TIPO DE
PENSAMENTO NUNCA ME GUIOU

EM NENHUMA DECISÃO QUE
TOMEI NA MINHA VIDA. 



Na semana que vem, o Masterchef estará de volta!

Como está sendo o processo de voltar ao trabalho

em tempos de Covid-19?

Estou muito feliz em voltar a ver os amigos e o

estúdio. É até uma situação reconfortante ter algo

familiar para mim depois de um período em que

tantas coisas novas e estranhas se passaram. A

rotina é um afago. Ao mesmo tempo, cheguei para

trabalhar um pouco tensa e tomando muito

cuidado com cada gesto. Estou me acostumando

com as novas rotinas, que são muitas, para que

possamos levar ao público que sente tanta falta de

nós um produto leve e que é produzido com

segurança para todos os envolvidos na equipe de

produção.

Você sempre se dedicou à causa da mulher e, na

sua carreira, abriu muitas portas. No final dos anos

90, por exemplo, alguns de seus colegas homens

chegaram a rir quando você manifestou o desejo

de fazer uma reportagem no Afeganistão. Em

2000, lá estava você. E voltou com um material

muito significativo, isso quando a pena máxima

para jornalistas que filmassem ou sequer falassem

com afegãos era a morte. O que esse e outros

trabalhos em locais tão difíceis significaram para

você como mulher?

Olhando, hoje, em perspectiva e com o devido

afastamento emocional, vejo que foram

importantes para abrir portas para outras

mulheres e para que não se encare com estranheza

o fato de uma profissional fazer escolhas que não

parecem triviais para uma mulher. Mas confesso

que, na época, não fiz as reportagens para provar

que uma mulher poderia fazê-las. Fiz porque elas

me atraíram, porque eram a minha área de

atuação como jornalista e porque eu as desejei,

com muita certeza e muita força. Não pensei em

provar nada para ninguém. Acho que esse tipo de

pensamento nunca me guiou em nenhuma decisão

que tomei na minha vida.

Na   vida   profissional,  suas   escolhas   chamam   a

a atenção por sempre buscarem maior

independência. Você não gosta nenhum pouco de

rótulos, e também não foge de riscos. Como lida

com os momentos de grandes decisões?

Não sou intempestiva. Sou bastante intensa, mas

penso muito antes de decidir. Quando estou

diante de uma encruzilhada, sinto medo e batem

várias inseguranças. Mas o tempo vai dissolvendo

esses sentimentos.

O fato de pensar muito, ponderar, imaginar as

consequências de diferentes decisões vai me

dando certeza do que realmente quero. Isso me

acalma e me dá coragem e, quando decido, não

olho pra trás.

Para a gente encerrar a entrevista, qual foi o prato

que você mais gostou de preparar durante a

quarentena?

Meu marido, Gustavo, adora quando faço Beef

Wellington, mas como precisa de um tempinho de

preparo, eu raramente me aventuro. Desta vez, fiz

um que ficou, modéstia à parte, muito bom!

A jornalista com seu cachorro, Mané, em São Paulo
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Para lá de requisitada por programas como

Fantástico, Mais Você, The Noite e Globo Repórter,

a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa da Silva tem um

objetivo claro há décadas: propagar conhecimento

sobre saúde mental em linguagem acessível à

população. Além de escrever livros sobre diversos

temas da sua especialidade, ela os aborda no canal

Mentes em Pauta, com mais de 500 mil inscritos

no Youtube, e ministra cursos como o Mentes

Ansiosas, que promove o bem-estar dos alunos

por meio de esclarecimentos científicos, e nunca

de fórmulas milagrosas. Seja no Roda Viva ou no

Altas Horas, Ana Beatriz jamais recusa perguntas,

e é desse jeitinho que ela fala à Uma Revista sobre

um assunto inquietante: a psicopatia.

Lançado em 2008, o livro Mentes Perigosas: O

psicopata mora ao lado é um fenômeno editorial,

mas também uma obra em que a psiquiatra

desmistifica a figura do Mal: na sua grande

maioria, pessoas com esse tipo de personalidade

podem não ser o Maníaco do Parque, e nunca

cometerão um homicídio, mas deixarão rastros de

destruição por onde passarem – por exemplo,

estelionatários que tiram tudo de idosos.

Didaticamente, isso significa que há graus de

psicopatia, e que possivelmente já cruzamos com

pessoas muito perigosas. Uma curiosidade é que

Ana Beatriz  hesitou  em  escrever  a obra, pois não

Psicopatia e Imitadores de Psicopatas: Uma conversa com a autora do
best-seller Mentes Perigosas sobre valores sociais

Texto Clara Jardim

queria focar nos 4% da população que comete

atrocidades, mas a autora Glória Perez – para

quem a médica prestou consultoria em trabalhos

como A Força do Querer e Caminho das Índias –

deu o empurrãozinho que faltava. A dramaturga

aconselhou que a amiga escrevesse o livro

pensando nos outros 96% da população; assim,

poderiam se proteger de psicopatas em eventuais

topadas. Hoje, Mentes Perigosas já passa de 2

milhões de cópias vendidas.

Cada vez mais, há um enorme interesse de

diferentes públicos a respeito de serial killers e

comportamentos perversos em geral. Como a

senhora comenta o sucesso contínuo do seu livro

sobre o tema? Seria um desejo de obtermos

controle, de nos protegermos de algum

desconforto que já passamos nas mãos de pessoas

perversas?

Nunca pensei que o livro pudesse fazer esse tipo

de sucesso. Primeiro, porque eu não queria

escrevê-lo. Achava que tinha de escrever para um

público que precisasse de ajuda, e que realmente a

quisesse.

Quem me fez enxergar que eu estaria escrevendo

para 96% das pessoas – que não são psicopatas –

foi a Glória Perez. Foi quando destravei e escrevi.

Mas por que o Mentes Perigosas é um fenômeno?

Dra. Ana Beatriz

Publicado em 10 de julho de 2021



O ser humano é um animal desejoso de saber do

universo ao seu redor e de si. É uma característica

da humanidade; por isso que nós evoluímos e

chegamos onde estamos. É essa vontade de

compreender como as coisas funcionam – até para

que tenhamos um controle mínimo da natureza

que nos circunda e, também, de nós mesmos.

Sempre achamos que havia bondade nos seres

humanos, e parece ser verdade. É como se

tivéssemos uma bondade de fábrica – e há um

capítulo no qual falo disso no livro. Mas 4% das

pessoas não apresentam a conexão com essa

essência de bondade. Talvez ela exista, mas não

está ligada.

Realmente, a perversão de alguns atos de

psicopatas é tão inimaginável para a grande

maioria das pessoas que o leitor abre uma

curiosidade, não apenas buscando se proteger,

mas entender como funciona esse universo tão

diferente do senso comum.

A cada dia, no entanto, o comportamento perverso

parece mais usual, com valores sociais que

exaltam a esperteza do psicopata e a ideia de se

dar bem a qualquer custo. Em uma sociedade que

acha a ostentação normal, e na qual o sucesso é

medido por bens materiais, o psicopata acaba

brilhando. Muitas vezes, desperta até certa inveja

em pessoas que se acham boazinhas demais.

Além disso, o interesse pelo comportamento

humano vem aumentando o tempo todo, há muito

tempo.

Nas últimas três décadas, essa é uma marcação na

literatura, no cinema e nas artes em geral. O ser

humano estudou e descobriu maneiras de ir à lua.

Foi à lua, mas sabe muito pouco de si mesmo,

sobre os seus funcionamentos e essência. Ir à lua é

interessante, mas ir ao centro da essência humana

ainda é o desafio mais fascinante da humanidade,

e estamos nos dando conta disso. Talvez, até por

um lado oposto, tão diferente da gente… Mas, nas

diferenças, descobrimos exatamente quem somos

e reafirmamos a nossa essência. É muito bom ser

uma pessoa tão diferente de um psicopata!

Todos esses fatores contribuíram para o sucesso

do livro.

Por muito tempo, a sociedade considerou que o

bullying praticado nas escolas não passava de uma

brincadeira entre crianças ou adolescentes. Como

a senhora pontua na obra Bullying: Mentes

Perigosas nas Escolas, a perversidade pode estar

presente desde a infância, e assassinos notórios

sempre terão apresentado red flags em seu

passado – por exemplo, maus tratos aos animais.

Em uma situação de bullying escolar, qual é a

melhor forma de uma vítima se defender de novas

agressões e, também, superar as humilhações já

sofridas? Como se recupera a autoestima dessa

criança?

É bem complicado para uma criança ou um

adolescente, pois eles têm muito poucos recursos.

Então, o enfrentamento do bullying está mais

direcionado à postura dos adultos que fazem parte

do convívio. Primeiro, os adultos do território

escolar. Segundo, e em conjunto, os adultos que

pertencem à família – os responsáveis pelas

vítimas.

E a primeira coisa a ser feita é mudarmos essa

ideia de que o bullying é uma brincadeira. Não é

uma brincadeira. O Bullying é uma agressão

repetitiva com um intuito muito claro de subjugar

e humilhar uma vítima que, em geral, não tem

condições de reagir à agressão – seja porque se

trata de uma pessoa mais frágil ou porque está

sozinha e sendo vitimada por um grupo. Então,

campanhas devem ser feitas e atitudes devem ser

tomadas para que a escola, os professores, os pais

e os alunos possam fazer, de fato, uma frente de

enfrentamento ao bullying. Mas é especialmente

necessário mudar a cultura. Porque, até hoje, os

badboys são os mais populares no sentido de

mostrarem força e poder. A cultura precisa

projetar fama em ser legal e do bem; exaltar coisas

boas – os valores, a ética. E visibilizar quem tem

sensibilidade, pois é isso que muda o mundo. É o

que provoca empatia, generosidade e

comprometimento com o bem maior.

Como superar as agressões? Acho que é

justamente dando essa certeza de que a criança

que sofre o bullying não está errada. Pelo

contrário, o  que  está  errado é uma exaltação  dos 
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valores de quem a agride. A criança tem de ser

amparada, acolhida e, muitas vezes, terá de trocar

de escola, pois o bullying pode ser muito pesado.

Principalmente, precisa ter seus talentos

estimulados – e cada pessoa tem os dons que Deus

deu. Ao ser incentivada a desenvolver seus

talentos, aí sim! Ela se sentirá especial, terá

autoestima por si mesma e pelo que é capaz de

produzir no mundo. Não adianta estimular uma

vingança e, sim, fazer a criança entender o quanto

ela é preciosa e poderosa naquilo que nasceu para

fazer. Tem de buscar sua vivência e sucesso

baseada nos próprios dons, e é quando vemos

crianças e adolescentes superando o bullying.

Ainda, existem muitos exemplos de artistas e

pessoas ligadas à tecnologia que sofreram

bullying. Com o passar do tempo, fizeram

acontecer e encontraram sua força. Pois a força

que vale não é a bruta, mas a do talento. Aquilo

que podemos realizar com sucesso, ética e

dignidade. O investimento nos talentos é o que

leva a essa superação.

Sabemos que crianças que nasceram com o gene

da psicopatia facilmente terão seu gatilho puxado

quando expostas a maus tratos e outras

adversidades. Mas, com uma criação saudável e

tendo quem as ensine, elas essencialmente irão

desenvolver a psicopatia em algum momento ou

poderão se manter livres dos impulsos mais

graves?

Eu adoraria responder a essa pergunta com

precisão, mas o que sabemos é que tudo dentro da

psicopatia varia de grau – o leve, o moderado, o

grave e o gravíssimo, que é o serial killer com uma

perversidade muito além do que se pode imaginar.

Quando o grau é muito grave, ou seja, esses

sintomas se apresentam desde criança a partir de

curiosidades mórbidas como matar e esquartejar

animais, sabemos que a educação não tem muita

influência. É como se a marcação fosse a de um

animal selvagem, e a modulação da educação faz

muito pouco efeito. Quando o grau vai do leve ao

moderado,     não     é     que    a   educação    elimine

pensamentos e a vontade mórbida de causar

sofrimento, subjugar ou tirar proveito dos outros.

Mas, com uma educação precisa, de limites, ou

mesmo uma sociedade que reprime isso, sabemos

que é mais difícil para eles se manifestarem, pois

sabem que haverá consequências. Em sociedades

onde existe uma legislação separada para a

psicopatia, os psicopatas sabem até onde podem

ir. Apesar de terem as vontades e os instintos, eles

freiam. Só se manifestam quando acham que o

risco de serem pegos é pequeno. Por isso, a

educação e os valores sociais podem modular em

casos leves a moderados.

Já nos casos graves, é bem mais difícil, e acho que

muitos estudos ainda têm de ser feitos para que

tenhamos algum tipo de intervenção terapêutica

eficaz – o que até hoje não tivemos, pois

psicopatas não respondem a nenhuma medicação.

Pode ser que, no futuro, tenhamos algo que

desperte o sistema das emoções, da empatia e

sentimentos mais nobres, e consigamos tornar

essas pessoas mais fáceis de convivência, ou sem

maior perigo social. Mas há muita pesquisa pela

frente. Infelizmente, pesquisa-se muito pouco

nessa área, mas evoluímos para isso. Como, hoje,

temos um microchip para a doença de Parkinson.

A implantação desse microchip nos núcleos da

base, no centro do cérebro, melhora muito a vida

do paciente. Pode ser que cheguemos a esse ponto

em um futuro próximo; espero que sim, para que

possamos transformar essa história.

Em lives sobre psicopatia no Instagram, você e o

psicólogo Alex Rocha deixam claro que, ao

tomarmos conhecimento, compreendemos

melhor a gravidade dos atos de psicopatas. Muitas

vezes, no entanto, há quem relativize a

perversidade até por falta de informação e, na

opacidade pintada por cima de atos cruéis

bastante óbvios, cria-se uma narrativa ambígua –

o que desfavorece as vítimas. Por exemplo,

quando um homem maltrata a namorada e é

chamado de “imaturo” em vez de “agressor”; ou

quando    a    intimidação    de    um    assediador    é



resumida a uma “brincadeira de mau gosto”. Além

de invisibilizar a dor da pessoa que é violentada,

quais são as consequências deste tipo de discurso?

Essa pergunta é excelente, pois isso traz

consequências que já estamos vendo. Uma falta de

limites e de civilidade. Nós precisamos de uma

mudança de valores na sociedade para evitar que

pessoas se reservem o direito de agredir e fazer

perversões com as outras – e para evitar que isso

seja minimizado.

Há quem faça algo uma única vez e se arrependa

de fato. Isso é possível, e nós não somos perfeitos.

Mas quando o faz de forma repetitiva e é colocado

nesse viés de imaturidade ou de brincadeira, não…

Isso é perversidade. Não podemos ter essa

flexibilidade com a maldade, nem esse passar-

pano sobre os agressores. Temos de entender o

seguinte: independente de qualquer coisa, a

vítima é quem sempre tem razão. As pessoas

agredidas, estupradas, mortas… Elas são as

vítimas, e o algoz será sempre o algoz. Não

podemos reverter a ordem das coisas.

Precisamos parar com esse discurso de pessoas

“imaturas”, que fazem “pequenas brincadeiras”. O

certo é o certo, o errado é o errado, e nós temos de

tocar a vida nessa direção. Podemos errar?

Podemos e provavelmente iremos. Mas, sim,

podemos nos redimir e começar a fazer bem

diferente para que mudanças reais em termos de

ética e de justiça possam existir dentro da

sociedade e, assim, aumentar os nossos níveis de

civilidade.

Por fim, com toda a perversidade que temos

testemunhado, seriam os psicopatas mais do que

4% da população de hoje?

Para falar a verdade, eu acho que sim. É que,

também, temos uma mídia que só destaca as

coisas ruins; não dá visibilidade às coisas boas.

Nesse exato momento, há uma porção de gente

fazendo o seu trabalho de forma digna, salvando

pessoas e contribuindo para uma sociedade

melhor, mas nada disso vai virar manchete.

Quem  sabe  com  notícias  que  falem  mais  dessas

pessoas a gente também contribua com uma

mudança de valores… Então, acho que existe essa

exaltação do que é ruim, que vende mais. E existe

uma grande parcela de pessoas que não são

necessariamente psicopatas, mas que cometem

atos que chamo de psicopatoplásticos. São ações

para obter sucesso e visibilidade que lembram as

de um psicopata, mas com o objetivo de entrar na

corrida que valoriza os espertos; que valoriza

sempre o resultado, e não o processo de

caminhada.

Infelizmente, acho que temos idolatrado

psicopatas dentro dos nossos valores e da

cobertura da mídia. E isso acaba por influenciar

uma massa que procura validações no sentido de

se conduzir e ser uma pessoa de visibilidade nessa

sociedade. Quem não ostenta, quem não está na

festa mais badalada, quem não bebe a champagne

mais cara ou não usa as marcas mais luxuosas…

Parece que toma o rótulo de loser – um perdedor.

Isso também leva muitas pessoas a imitarem

determinados comportamentos para serem as

mais vistas e com o maior número de likes. É um

território bastante tênue de praticar atos típicos

de um psicopata – mesmo não se tratando de um –

para se fazer aparecer.

Quem é psicopata tem de ter esse comportamento

sempre, pois é uma maneira de viver. Já uma

pessoa que começa a fazer isso sem um histórico

passado pode ser um bocó (risos). Ela está

tentando criar uma identidade de força perante a

sociedade, mas só está criando mais uma

personagem que exalta valores típicos dos

psicopatas. Há essa maquiagem.

Acho que existe muito, muito mais gente boa, mas

essas pessoas não rendem glamour, curtidas nem

ganham ibope. Então, que o Bem, a generosidade e

a empatia comecem a ocupar mais espaço nas

capas das revistas, nos jornais, no que postamos

nas redes sociais e no que trocamos de notícias

uns com os outros.

Talvez, um banho ou uma epidemia de coisas boas

possa realmente começar a mudar essa atmosfera

do mundo.





Aos 54 anos, Luiza Brunet teve quatro costelas

quebradas pelo então companheiro, Lírio

Parisotto, com quem estava há aproximadamente

quatro anos. A agressão aconteceu em 2016, fora

do país, e culminou na denúncia de violência

doméstica, com uma grande cobertura midiática.

Em 2017, o agressor foi condenado a prestar

serviço comunitário ao longo de 12 meses, sendo a

decisão mantida com unanimidade na segunda

instância.

Empresária de sucesso e conhecida desde sempre

pelo público como uma das modelos mais famosas

do Brasil, Luiza Brunet passou a lutar arduamente

para que todas as mulheres em situação de

violência se ergam contra seus agressores.

Você precisou de muita coragem para quebrar o

silêncio e denunciar seu agressor, o que

significava ficar totalmente exposta aos olhos do

público. Foi perseguida por determinado grupo,

mesmo com quatro costelas quebradas, e

continuou lutando pela verdade. Por quais

estágios você passou até ter força para iniciar esse

processo?

A modelo e empresária fala sobre sua história e o enfrentamento à
violência doméstica: "Coragem nunca me faltou na vida, precisei

romper e me posicionar desde menina"

Texto Clara Jardim   Foto Pino Gomes

Coragem nunca me faltou na vida. Precisei romper

e me posicionar sempre, desde menina.

Colocando-me entre meus pais quando brigavam,

discutiam ou quando ele estava com a arma na

mão, na frente dos filhos, dizendo que mataria a

minha mãe. Eu tinha sete para oito anos. Aos 12,

saímos do Mato Grosso do Sul para o Rio de

Janeiro. Não foi fácil sofrer bullying por conta da

aparência e jeito caipira de falar. Trabalhar em

casa de família dos 12 aos 14 anos me custou um

abuso sexual. Sem saber do que se tratava, decidir

pegar minhas poucas coisas e ir embora. Não se

falava destes assuntos, era tabu no ano de 1977.

Trabalhei em lojas de rua, sempre sofrendo

assédio moral e tentativas de abuso sexual por

conta dos patrões abusadores. Vivia mudando de

emprego para fugir desse tipo de comportamento

naturalizado. Cresci independente e forte. Fui

emancipada para casar aos 16 anos. O segundo

casamento aos 22 anos. No terceiro, sofri violência

doméstica. Reuni toda a minha força e coragem.

Decidi denunciar o agressor e companheiro.

Estava disposta a não me tornar mais uma vítima

ou só estatística. Meu caso teve grande

repercussão,  o  que  levou   a   pauta   de   violência  

Luiza Brunet
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A MINHA MÃE.



doméstica em patamares jamais vistos. Fui

perseguida por um grupo de mulheres que eram

amigas do agressor. O grupo se intitulava de Liretes.

Foram covardes, agressivas.

Falavam coisas contra a minha família, contra a

minha honra. “Vagabunda, golpista, armou tudo isso

pra tirar dinheiro do pobre coitado, prostituta de

luxo, marmita de Brasília”, entre outras

nomenclaturas. Felizmente, tenho centenas de

prints.

Embora ele tenha sido condenado, as agressões

continuaram. E só pararam porque movi processos

contra uma gaúcha, Daiane P., e Rosangela V., de São

Paulo. Elas foram condenadas a pagar indenização;

outras sossegaram. Mas se voltarem, eu voltarei à

justiça. Não tenho mais medo de nada, e confio na

justiça.

Hoje, você é uma voz importantíssima no combate à

violência doméstica, e seu relato encoraja outras

mulheres a se erguerem contra o ciclo de abusos.

O mais importante é saber que eu me tornei uma voz

forte e firme no enfrentamento à violência

doméstica. Fui à Ásia, à Europa, e aos Estados Unidos

para falar com mulheres imigrantes. Esta é a minha

missão. Dizer às mulheres que não tolerem

relacionamentos abusivos por muito tempo. Não

tenham medo nem vergonha de fazer um boletim de

ocorrência. Uma vez feito, jamais retirem, pois o

agressor voltará a agredir. A violência é uma

patologia reincidente.

Esse grupo articulado pelo seu agressor a perseguiu

incansavelmente em 2016. Ser atacada por mulheres

deve ter sido especialmente difícil de engolir

durante a recuperação física e emocional. Por que é

tão importante que mulheres apoiem outras

mulheres, sobretudo quando uma delas denuncia

uma agressão?

Não entendo como mulheres machistas não se

envergonham em julgar se não conhecem nem o

agressor, nem a vítima. Em que se embasaram para

dar opinião?  Na minha interpretação,  são  mulheres

que sofrem ou sofreram agressões e violações,

mas não conseguem sair por vários motivos, e

atacam por falta de compreensão da gravidade do

que vivemos.

Quando uma mulher ataca outra, ela cala

milhares. Quando uma mulher apoia a outra, ela

ressignifica, fortalece e encoraja. Temos filhas que

podem vir a ser agredidas e filhos que podem ser

os agressores… Porém, centenas de outras

mulheres e homens compreendem o que isso

significa na sociedade machista que vivemos, e

foram solidários.

Quando a justiça condena o agressor, ele sofre

penalidades infelizmente pequenas. Ele só vai

preso se matar a mulher. Precisamos lutar por

penas mais pesadas para inibir futuros agressores.

Por isso, é extremamente importante fazer a

denúncia.

Você também está engajada em campanhas de

combate à pedofilia. Com 13 anos, sofreu abusos

por parte de um vizinho e, hoje, luta para que

outras crianças e adolescentes não passem pelo

mesmo. O que a sociedade precisa saber sobre essa

causa?

Sim, a bandeira do ativismo, uma vez hasteada, ela

se amplia muito. O fato de ter sofrido abuso na

adolescência me faz ver esta questão com maior

cuidado. Estou, sim, muito preocupada com as

estatísticas. A cada hora, quatro crianças sofrem

abuso sexual no Brasil.

É um crime hediondo, com impacto terrível na

vida da criança, na adolescência e na vida adulta. A

sociedade precisa estar junto no combate a esse

crime, denunciando quando souber de casos. 

Pense que você tem um filho ou uma filha e em

como você se comportaria se soubesse que estes

estão sendo molestados. Pois é esta a indignação

que precisamos ter para combater. Não finja que

não sabe, que não viu.

Nosso papel como cidadãos é nos posicionarmos

diante deste tipo de crime. Senão, estamos

compactuando.



NÃO TENHO
MAIS MEDO DE
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NA JUSTIÇA



Luiza Brunet em audiência pública da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher

sobre o Formulário Nacional de Risco e de Proteção à Vida, no Senado Federal

O que você gostaria de dizer a alguém que está

vivendo, neste momento, uma relação tóxica e se

sente impotente demais diante do problema?

Acredito que muitas mulheres ainda não

perceberam o perigo que estão correndo. O Brasil é o

quinto país onde mais se mata mulheres.

Quando uma mulher sofre agressões físicas, já

antecederam outras agressões. Moral, psicológica,

patrimonial, sexual. Por último, vai sofrer o

feminicídio. Não tenha dúvidas sobre estes

exemplos. Abusos e maus tratos incluem assustar,

manipular, magoar, humilhar, intimidar, aterrorizar,  

culpar, injuriar, ferir. Temos políticas públicas

conquistadas. A Lei Maria da Penha. A Lei da

Importunação Sexual. A Lei do Feminicídio.
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Medidas Protetivas. Boletim de ocorrência online. A

Ronda Maria da Penha. Estamos comemorando 14

anos da Lei Maria Penha e onze anos do Instituto

Maria da Penha. É uma das três leis mais celebradas

no mundo, chancelada pela ONU.

Lembrando que a violência de gênero ou violência

doméstica é democrática, pois ocorre

independentemente de raça, religião, etnia,

orientação sexual ou socioeconômico. Dentre as

violações estão estupro, feminicídio, violência física,

lesbocídio, abuso sexual, violência familiar, violência

obstétrica, violência patrimonial, violência

institucional, racismo, homofobia, maus tratos a

idosos, população vulnerável, deficientes, povos

indígenas e imigrantes.





Em 1988, quando tinha 20 anos, Raphael foi

sentenciado à prisão perpétua, no Reino Unido,

por um crime que não cometeu. Viu-se em uma

instituição adulta quando a maioria dos presos

nessa faixa etária é colocada em institutos

específicos para transgressores jovens;

posteriormente, foi enviado para a segurança

máxima. Permaneceu preso por 12 anos, dentre os

quais estudou jornalismo por correspondência.

Finalmente teve suas condenações injustas

anuladas em 2000, sendo solto e reintegrado a

uma sociedade que já usava celulares.

Hoje, ele é o apresentador da série documental Por

Dentro das Prisões mais Severas do Mundo, da

Netflix, que revela a realidade do regime fechado

sob a perspectiva de detentos em países muito

distintos como Brasil e Ucrânia. Em entrevista à

Uma Revista, Raphael reflete sobre as gravações

dos episódios e abre momentos da sua história.

Por que tanta gente gosta de assistir a conteúdos

sobre crimes, sistemas judiciário e prisional?

O jornalista fala sobre os 12 anos preso por um crime que não
cometeu e a experiência como apresentador de Por Dentro das

Prisões Mais Severas do Mundo, da Netflix

Texto Clara Jardim    Fotos Amit&Naroop

Primeiramente, prisões são secretas; 99% da

população não têm contato ou relações com elas.

Essa maioria as vê como um mundo secreto onde

pessoas estão trancadas por trás de grandes

muros, de portas fechadas. Escutamos falar do que

acontece lá dentro, mas muito raramente

entramos para ver o que se passa. Em segundo

lugar, acredito que muita gente vive sua rotina, vai

para o trabalho e pode ser que um dia seja vítima

de um crime, ou pode conhecer alguém que foi,

mas dificilmente entrará em contato com o crime,

a não ser que viva em comunidades onde isso

acontece todos os dias. As pessoas que estão fora

desse contexto de criminalidade acabam

fascinadas por como, quando e por que criminosos

fazem o que fazem. Em terceiro lugar, a mídia

desempenha um papel significativo ao exibir

diariamente reportagens sobre crimes e vítimas

de crimes; sobre o medo disso. Então, nós

regurgitamos constantemente os perigos da

criminalidade – e acredito que isso é usado pelos

políticos como ferramenta de controle social.

Portanto,  o  crime  é  um   mundo  misterioso   que

Raphael Rowe
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desperta curiosidade. Por fim… Nós estamos

confortáveis e seguros em nossa sala assistindo a

um filme sobre prisões e pensamos: "Ainda bem

que não sou eu ali!"

A decisão de embarcar nessa jornada com a

Netflix, claro, não foi fácil.

Decidi que eu abriria os portões de prisões ao

redor do mundo às audiências internacionais para

que pudessem ter uma noção real de como a vida

realmente é lá dentro. Para presos, funcionários,

famílias e qualquer pessoa que esteja envolvida

com o sistema prisional.

Depois de tantos anos injustamente preso,

investigar as piores prisões do mundo significava

também revisitar suas próprias lembranças.

Pediram-me para ser um prisioneiro lá dentro, e

isso invocaria sérias memórias sobre o meu

passado na prisão, que não foi de vivências legais.

Mas cheguei à conclusão de que seria importante

alguém como eu, com conhecimento e

experiência, fazer o trabalho. Por mais que eu

estivesse hesitante, sem saber o quanto isso me

desafiaria emocionalmente e como me sentiria ao

ter de passar a noite em uma prisão de novo, o

impacto de educar pessoas ao redor do mundo era

mais importante.

Foi assim que Raphael Rowe assumiu para si o

encargo, ainda que isso significasse se arriscar...

Apesar da minha experiência como prisioneiro e

jornalista, ainda assim foi desafiador e perigoso;

bastante amedrontador, pois presos são

imprevisíveis. Penitenciárias brasileiras, por

exemplo, têm a reputação de serem violentas.

Pessoas já morreram. Então, você hesita em ir até

esses lugares. Mas, no fundo, eu sabia que a minha

missão era entrar neles e saber da vida dos presos

e dos guardas por eles mesmos.

Então, conversamos sobre as gravações.

Há perigo, há medo. Tínhamos câmeras, havia uma

probabilidade menor de sermos vítimas de algo.

No entanto, estávamos igualmente cientes do

risco de nos tornarmos vítimas. Os presos

poderiam enxergar em nós uma oportunidade;

usar-nos para exigir melhores condições ou

reclamar da falta delas. Estávamos sabendo dos

riscos, sempre acompanhados por um guarda e

procurando ter certeza de que era um momento

seguro para agir.

Pergunto se teve problemas com algum

entrevistado.

Em nenhum momento consigo me lembrar de ter

sido ameaçado por um detento. Na Ucrânia, alguns

deles (que trabalhavam na cozinha) não gostaram

do jeito que questionei o gosto da comida, e uma

situação assim facilmente fica perigosa, mas ainda

bem que não ficou.

Isso porque Raphael sempre se apresenta com

naturalidade; seus diálogos com cada entrevistado

inspiram confiança e uma inesperada

proximidade. Logo, escutamos confissões, cheias

de entretons. Raciocínios, reações. Até mesmo

fragmentos de um silêncio diferente; um silêncio

que reflete a história de cada preso.

Não se tratava de entrar lá e pintar um quadro

enganoso. Construí um registro com os presos.

Eles sentiram minha honestidade e genuinidade; a

empatia e simpatia que eu tenho pela situação

deles. Isso tudo balanceado com perguntas a

respeito dos níveis de segurança que os guardas

enfrentam diariamente. Ou seja, minha

abordagem real e genuína foi o que fez o perigoso

ser menos perigoso e menos amedrontador, pois

eu não estava tentando fazer algo falso.

O apresentador deixa claro que era importante

não antagonizar os entrevistados.

Aqueles 12 anos preso por um crime que não

cometi   formaram   a    minha    personalidade    de 
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empatia, sem julgar. De compreender ou tentar

compreender. De reconhecer que existem muitas,

muitas razões diferentes para as pessoas fazerem

o que fazem. Diria que tudo isso me forneceu as

ferramentas para ir a uma prisão como jornalista e

não representar uma ameaça para ninguém. Se as

pessoas não lhe enxergam como uma ameaça, elas

ficam mais inclinadas a se comunicarem com

você; a se abrirem e compartilharem experiência.

Mesmo alguns dos mais perigosos e implacáveis

indivíduos que conheci, eu os tratei como seres

humanos; como suas famílias e amigos os

tratariam, pois meu interesse era genuíno.

Na penitenciária de Porto Velho, em Rondônia,

alguns detentos quiseram saber da história do

jornalista, instigados pela condenação injusta nos

anos 80. Um deles perguntou se Raphael havia

pensado em cometer suicídio durante mais de

uma década encarcerado.

Eu respondi que nunca, nem por um momento

pensei nisso, pois havia pessoas lá fora que me

amavam e se importavam comigo. Sei que isso me

deu força. Sabia que era inocente, e tirar minha

própria vida significaria desistir dessas pessoas.

Significaria desistir do que é mais importante que

eu, mais importante que elas, que é a justiça.

Justiça se sobrepõe a tudo e qualquer coisa. Nós

todos a temos dentro do peito; ela nos conduz.

Mesmo quando você se encontra no pior momento

e sob as mais sombrias circunstâncias, se há algo

que pode tirar você do escuro – e para mim foi

esperança e luta por justiça –, então você tem algo

para viver.

Chego mais perto da sua história pessoal; falamos

sobre sua comunidade, quando já convivia com

uma realidade dura.

O lugar onde cresci fez de mim um indivíduo que

não era imune às dificuldades da vida e da

pobreza.

Depois de ser preso injustamente, o empenho pela

sobrevivência se tornou urgente.

Fui enviado para uma prisão de segurança

máxima, que são as mais duras na Inglaterra.

Portanto, viver naqueles locais me endureceu,

tanto exterior quanto interiormente. Eu precisava

endurecer, mesmo que não fosse para valer na

hora; tinha de fingir ser durão, preparar-me para

me impor, proteger-me das ameaças. Precisava

cuidar de mim próprio fisicamente para ter uma

aura de que "se você mexer comigo, estarei

preparado para me defender". Mas o mais

importante é que eu tive de construir uma força

emocional. Também, reconhecer que todos

aqueles homens perigosos ao redor de mim, assim

como a ameaça dos guardas… eram todos apenas

seres humanos. E eu precisava achar um jeito de

me comunicar com eles, de seguir com eles, de

compreender uma ameaça quando eu a

enxergasse. Então, sim, eu tive de carregar essa

força física e emocional comigo quando fui solto,

pois foi o que me moldou do jeito que sou hoje.

Como é Raphael agora?

Eu não julgo, e eu não entro em situações

ingenuamente.

Pergunto como o jornalismo entrou em sua vida.

Estudei jornalismo enquanto estava na prisão para

expor minha situação; depois, passei a usá-lo

como forma de destacar as situações de outras

pessoas. E situações ao redor do mundo,

corrupção, legalidade, criminalidade, o que for.

E Raphael vai além da notícia. Quer ajudar pessoas

em situações desesperadoras a acharem uma

saída.

Quando você está tão amargurado e frustrado pelo

mal que lhe causaram, pode escolher o caminho.

Voltar-se para as drogas, álcool e se enterrar na

tristeza, ou pode usar a raiva, a amargura e a

frustração da mesma forma que eu as usei.



Tornar-se uma pessoa melhor para ajudar os

outros a serem melhores. Compartilhar

experiência, conhecimento.

Ao fim da conversa, falamos de inspiração e

motivos que parecem quase não caber em suas

palavras. Mas Raphael as escolhe, confiante, e

transmite exatamente aquilo que é preciso para

entendê-lo.

Nossos insights podem motivar outras pessoas. Eu

não sabia disso quando estava travando minha

própria luta, fui perceber apenas nos últimos de

tantos anos. E minha jornada e experiências

ajudaram outras pessoas a se darem conta de que

podem  superar  situações  –  piores   ou   melhores

que a minha. Elas olham para mim e pensam: "Se

ele consegue, eu também consigo." Isso me

encoraja como jornalista. Encontrei um propósito,

acredito que as pessoas veem isso na minha

história, o propósito. E espero de verdade que

qualquer pessoa que se encontre numa situação

difícil como a que eu me encontrei saiba de uma

coisa: pode ser uma prisão injusta ou qualquer

contexto que deixe você com raiva e amargurado –

algo que aconteceu ou mesmo a frustração de

estar preso em um trabalho e sem saída. Você

precisa saber que, a todo ano, sua vida pode

mudar. E descrevo dessa forma porque, quando eu

tinha 20 anos, Clara, eu estava sentado na cela de

uma prisão, pensando que eu passaria o resto da

minha vida lá, sem jamais ser solto.

Atualmente, a série documental da Netflix Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo está

em sua quarta temporada, tendo sido gravada em países como Brasil, Ucrânia, Papua Nova

Guiné, Belize, Costa Rica, Colômbia, Romênia e Noruega





Combates. Seja em rituais pré-históricos ou em

um octógono do século XXI, eles oferecem os

juízos mais óticos, estampados na pele de um jeito

que não vemos no futebol, por exemplo. Na

concepção do matemático John Von Neumann,

partidas em que o êxito de um competidor é

proporcional à derrota de outro são chamadas de

soma zero; no entanto, perder apanhando em

público e no pay-per-view talvez fuja à Teoria dos

Jogos, deslizando o quociente, de vez, para os

números negativos. No fluxo de camps, perdas de

peso, suturas e estrangulamentos, lutadores

podem ser classificados como lenda, o oposto ou

ambos no mesmo ano, e são poucos os que

conseguem permanecer no jogo. Para cada vitória,

um quebra-cabeça de estratégias, logística,

patrocínios e altas doses de controle emocional –

mas lutar já foi um pouco mais “simples”; na

Antiguidade, muitos campeonatos terminavam

em óbito, e ponto. Curiosamente, a história da luta

se amplia na linha do tempo reversa, perpassa os

ensinamentos de Platão e define o poder de

governantes. Quando, enfim, começa?

O documentário Arqueologia da Luta – lançado

pelo canal Combate, UFC e Academia de Filmes –

tem as respostas.

O lutador brasileiro com o maior número de vitórias no UFC
fala sobre o documentário Arqueologia da Luta, a escola de Jiu

Jitsu e o que é preciso para fazer história

Texto Clara Jardim   Fotos Flávio Scorsato

Quem investiga os registros mais remotos do

ofício em três continentes é ele, o lutador

brasileiro com o maior número de vitórias no UFC,

e atual vencedor do World MMA Awards de

Finalização do Ano. Em entrevista à Uma Revista,

Demian Maia fala sobre as gravações da produção,

a escola de Jiu Jitsu e, claro, compartilha mais da

sua carreira, tão sólida, em um esporte de

provação extrema.

Nascido em 1977 na cidade de São Paulo, o meio-

médio é, definitivamente, uma lenda do esporte.

Teve contato com Judô, Karatê e Kung-Fu ainda

nos tempos de escola, mas só iniciou na arte suave

aos dezenove anos. Em menos de cinco, já era

faixa preta. Conquistou dois títulos mundiais, três

de Copa do Mundo, um pan-americano, dois

norte-americanos, um brasileiro e sete estaduais –

além do título no Abu Dhabi Combat Club.

Enquanto isso, também se formou em jornalismo,

atividade que exerce nas entrevistas do seu canal

no Youtube, no Spotify e em especiais como o

documentário Arqueologia da Luta. Quatorze anos

depois da sua estreia no UFC, o grappler de

finalização agora começa um novo capítulo: a

Escola Demian Maia, e pretende expandi-la para

outros estados brasileiros.

Demian Maia

Publicado em 15 de março de 2021





Em algum momento, todo mundo vai perder. Mas

alguns atletas perdem e não conseguem superar; a

carreira acaba. Ao passar pela sua primeira

derrota, o que foi mais importante para seguir em

frente e chegar a esse recorde dentro do UFC?

Derrota faz parte. E não necessariamente você

terá uma na frente de todo mundo como em uma

luta, que são as mais doloridas. Mas você tem

pequenas derrotas, assim como vitórias, no seu

dia a dia; não só no treino, em todas as situações

da vida. Às vezes, sofro uma derrota que não é na

luta, mas quando quero impor uma técnica minha

que está muito boa, e a outra pessoa consegue

defender. Isso, para mim, é uma derrota.

Outro dia, eu estava treinando com meu amigo um

ataque de costas que faço muito bem, mas não

conseguia fazer com ele. Passei algumas semanas

tentando desvendar aquilo, pensando em como eu

ia resolver aquele problema. Levei para alunos

meus, fizemos treinos técnicos baseados naquilo;

voltava a treinar com meu amigo e não conseguia.

Até o dia em que eu melhorei aquela situação, mas

foi uma sequência de derrotas até eu conseguir,

enfim, a superação. Então, a primeira coisa é saber

que a derrota não é prejudicial, ela faz parte do

processo. E todo mundo já tem isso na vida, em

todas as coisas. No MMA, eu estava invicto há onze

lutas; nunca tinha perdido e finalizava todas. Daí

você vai e perde? É lógico que é muito duro. O

trauma é grande porque você está fazendo aquilo

na frente de milhões de pessoas, e não a sós. “Será

que eu sou bom mesmo?” Você se questiona.

Nesse momento, tem que usar toda aquela

experiência anterior para não sucumbir. Eu já

vinha de uma experiência muito grande no Jiu

Jitsu; havia ganhado e perdido. Fui aprendendo a

lidar com isso por patamares, até começar a lutar

para milhares de pessoas – e, no caso da TV,

milhões. Às vezes, vejo meninos e meninas da

academia que ganham de todo mundo no treino,

estão indo muito bem; lutam em um campeonato,

só ganham, e não aprendem a lidar com a derrota. 

Aqui, tivemos um menino que ganhava de todo

mundo, então perdeu uma luta. Foi bem, mas

perdeu – normal. E nunca mais quis competir na

vida dele porque não conseguiu lidar com a

derrota. Isso é o que me deixa mais triste: quando

vejo um aluno da escola que quer e gosta de

competir, mas perde e não quer voltar nunca mais.

É como se nós, enquanto escola de Jiu Jitsu, não

tivéssemos cumprido o objetivo de ensinar o

aluno que a competição é um meio de evolução,

não um fim. Não é “eu tenho que ser campeão”,

mas, “se eu for campeão, será uma consequência

da minha evolução”. Quando não conseguimos

fazer a pessoa entender isso, acho que a gente

falhou. Ela tem uma dor tão grande que não

consegue voltar; a única coisa que interessava era

o resultado.

Muitas pessoas têm medo do que os outros vão

pensar se elas perderem, né? Como você perdeu

esse medo de se expor?

Acho que isso tudo é um trabalho com o seu ego.

Todos têm vaidade, mas você não pode deixar ela

te travar. Tem uma coisa que a gente chama de

congelar na luta – o freezing. É um cara que vai

muito bem na academia, mas ele tem uma vaidade

tão grande que congela de tanto medo do que vai

parecer para os outros. Na luta, isso é muito forte.

Não é como perder em um jogo de tênis, você vai

tomar porrada. Tem que ter isso muito bem

trabalhado. Como você trabalha? Primeiro,

tomando consciência. E tem que ligar um pouco o

foda-se, entendeu? Tem que ir lá, focar no que tem

que fazer, no seu trabalho, e não pensar. Nas

primeiras lutas, eu tinha um manager, meu amigo

Paulo Vasconcelos, que me colocou no UFC. E ele

me falava: “Imagina que isso tudo é um grande

teatro, é um circo e as pessoas estão aqui. Esquece

delas! Imagina que você está na academia

lutando.” E é verdade. A gente se acha muito

importante, como se o fato de perder ou ganhar

fosse mudar tudo. Mas,  cinco  minutos  depois  da



luta, as pessoas que estavam assistindo ali ou pela

TV nem lembram do que aconteceu. Você tem que

se dar um pouco menos de importância e ligar

menos para o que as pessoas vão pensar. Se quer

ser um atleta, tem que trabalhar nisso. Se for

muito preocupado com o que os outros pensam,

não consegue se desenvolver.

Sobre o processo de evolução, você fala que

herdou do seu avô a vontade de estar sempre

aprendendo coisas novas…

É, sim. Acho que ele passou isso para a gente. Meu

avô veio do interior, sem pai nem mãe. Começou a

trabalhar muito cedo, e sempre teve esse prazer

por aprender. É uma coisa que eu percebi depois

de muitos anos. Comecei a me perguntar por que

eu continuava treinando Jiu Jitsu, e com prazer.

Hoje mesmo, um amigo fez essa pergunta. O que

me motiva a continuar depois de tanto tempo? Eu

sempre respondo que é o negócio de aprender, de

estar evoluindo.

Nesse esporte, sempre há um detalhe a mais, um

ângulo diferente. Você descobre e testa. É igual a

um método científico que vai sendo testado; dá

errado, então mudamos alguma coisa. Já me

perguntei de onde vem essa vontade de

aprender…

Lógico, eu tive estímulos – os professores dos

lugares onde estudei me ajudaram. Mas acho que

isso vem, também, do exemplo que tive do meu

avô, um ídolo meu.

E por que concentrou a sua vontade de aprender

no Jiu Jitsu?

Várias coisas. Uma delas é que eu sempre gostei de

fazer atividade física – correr, jogar bola. Era

natural, um estímulo de criança. Minha mãe nos

colocou na Natação, no Judô… E meu pai também

gostava de fazer um monte de coisas quando era

mais novo. Ele se separou cedo da minha mãe,

então, quando vinha nos buscar para irmos a um

parque, jogava bola com a gente. A diversão era

essa;  e  a  atividade  física  sempre  me  deu  muito

prazer. Isso se juntou ao elemento de querer

aprender a me defender. Todo garoto assiste a um

filme com o cara que é o herói. Na minha época,

havia o Van Damme. E eu queria saber lutar e me

defender se precisasse. A vontade de conhecer

uma defesa pessoal se uniu à atividade física e ao

gosto por aprender.

Você mudou depois de começar a treinar?

Comecei a treinar Judô quando era criança e parei.

Com doze anos, quis treinar luta de novo e, até

essa idade, eu era um pouco esquentado. Era mais

fácil brigar, esse tipo de coisa. Então, dois fatores

foram importantes: a autoconfiança e os

professores.

Porque a criança sabe que tem a capacidade tanto

de se defender quanto de atacar – e isso dá uma

segurança muito grande. Ela não ataca mais.

Tenho um amigo que treina cachorros de guarda, e

ele me fala que o melhor cachorro para guarda é

aquele tranquilo, que só ataca na hora certa. Já os

cachorros que mordem à toa são chamados de

mordedores de medo. São cachorros inseguros.

Sabe quando você vai à casa de uma pessoa e ela

avisa que o cachorro é perigoso? Ele morde porque

tem medo, e isso é muito nítido no meio da luta.

Você vê que as pessoas inseguras têm mais

tendência a agredir, tanto física quanto

verbalmente. Outro ponto foi aprender com

professores que tinham a filosofia de arte marcial

de não violência. Pessoas me ensinando o que era

correto e o que não era. Treinar para aprender a se

defender mesmo, e nunca agredir uma pessoa ou

fazer uma covardia com quem não sabe lutar. Você

tem a parte moral e ética de não se permitir usar o

poder que tem para se impor. Sempre tentar

resolver de outra maneira, e evitar ao máximo

chegar numa situação de agressão. Isso já muda.

Pelo menos para mim, mudou. Eu era uma criança

um pouco agressiva e me transformei de repente –

fiquei mais tranquilo e nunca mais briguei.

Nessa época, sua família passava por dificuldades



financeiras… Como isso moldou você?

Isso mesmo. Um pouco depois disso, tivemos de

sair de casa, e foi uma fase mais difícil. Mas eu

acredito que, se não for traumatizar você de uma

maneira muito forte, todas as dificuldades são

boas. Vão te fortalecendo. É igual musculação, né?

Você faz um pouquinho todos os dias. Vai

estressando o seu músculo, e ele reage ficando

melhor.

Existe uma teoria que se chama Hormese –

sempre que você tiver um pequeno estressor, o

seu corpo e sua mente reagem ficando mais fortes.

Hoje, vejo isso como uma coisa positiva. Talvez, eu

não teria tido sucesso como atleta se não fosse o

estresse e as dificuldades na adolescência. E isso é

o que acontece quando a pessoa começa a treinar

Jiu Jitsu, pois ela passa por dificuldades no treino.

O aluno está amadurecendo dentro do treino, e

não correndo risco em outras situações…

Exato. Quando você passa por uma perda muito

grande como alguém que você gosta – tanto uma

perda física quanto o término de um

relacionamento –, essa perda, em geral,

amadurece você. Se não for algo muito traumático,

as pessoas ficam mais maduras e, entre aspas, até

melhores. A luta dá a oportunidade de fazer isso

de uma forma mais tranquila. Todos os dias, você

vai lidar com o seu ego e a vaidade. Vai perder e

ganhar; lidar com vitórias e derrotas. Vai tentar

fazer algo com todo o seu esforço e não conseguir.

Vai lidar com a frustração.

Acho que todas as ferramentas que a gente

desenvolve para lidar com isso também nos

amadurecem, e o Jiu Jitsu tem esse poder.

Ninguém vai ser melhor ou pior porque treina,

mas acho que, se tiver inteligência, você

amadurece mais e consegue usar isso a seu favor.

No filme Arqueologia da Luta, você apresenta uma

busca histórica em três continentes. Como foi essa

experiência?

Foi muito legal. Na verdade, eu já havia feito o

documentário sobre a minha história com o Canal

Combate, que é o Nascidos para o Combate.

Depois, recebi uma proposta do pessoal da

Academia de Filmes, uma produtora de São Paulo.

Queriam fazer um documentário para descobrir o

registro mais antigo de luta ritualizada. Luta como

violência sempre existiu, né? E os animais brigam

entre eles. Mas o objetivo era descobrir quando foi

que o ser humano inseriu a luta em uma festa

religiosa, ou a praticou por esporte e diversão –

com regras, para ninguém morrer (risos). E eu me

interessei muito porque adoro história. Também,

pelo Marcos Jorge, que já fez outros filmes

grandes e é apaixonado por arqueologia.

Mapeamos o itinerário na China, Egito e Grécia.

Por um problema de logística, ficamos com Egito e

Grécia, e terminamos na Serra da Capivara, no

Piauí. E foi muito legal porque eu pude estudar o

projeto. Eles me davam um roteiro, mas muitas

perguntas era eu que desenvolvia na hora, por

curiosidade. Foi demais, viajamos com uma equipe

grande. Na Grécia, foi lindo; e o Egito é

impressionante. Um pouco mais complicado por

questões de segurança… Antes de irmos ao Cairo,

fomos de Luxor para Minia, o tempo inteiro

escoltados por gente do exército com

metralhadoras. O nosso produtor explicou que

passaríamos pelo deserto, e não podíamos ir à

noite de jeito nenhum. Porque é perigoso, pode

haver terroristas. A gente saiu pela manhã para

uma viagem de cinco horas, e não aconteceu nada,

mas você sentia que havia tensão no ar. A cada

tantos quilômetros, parávamos em um check

point na estrada, tipo um pedágio. E

inspecionavam o carro com espelhos por baixo

para ver se não havia bombas. Fora isso, o Egito é

muito impressionante. Você vai a lugares que têm

milhares de anos, coisas que a gente não vê no

Brasil. Já fui para mais de trinta países na minha

vida, e só havia visto coisas tão antigas na China.

Na Europa, você encontra construções do ano

novecentos, por exemplo. Mas de milhares de anos



atrás como no Egito? Isso nos faz refletir. Nós que

nascemos na América não estamos acostumados a

ver coisas tão antigas. E foi uma experiência que

eu vou guardar para o resto da vida: as histórias da

Grécia, do Egito, e o carinho pelas pessoas.

Tive a felicidade de conhecer a maioria dos

lugares, não como turista, mas como uma pessoa

que está com os locais; por isso, vi coisas muito

diferentes no mundo inteiro. E gravamos em

lugares aos quais o turista não tem acesso. O

Museu de Atenas, fechado só para nós. Pudemos

andar pelo museu inteiro e entrevistar o curador;

filmar na Acrópole enquanto o dia ainda estava

clareando. São imagens que vão ficar na minha

memória. E finalizando no Brasil, que também foi

demais. A Serra da Capivara, um lugar pouco

conhecido pelos brasileiros, é o maior parque de

pinturas rupestres do mundo; um cenário muito

bonito e diferente.

Na Grécia, o documentário revela que o Pancrácio

era um tipo de combate também aprendido por

mulheres em Esparta. Vamos falar um pouco sobre

elas na luta. Você defende que todo mundo deveria

aprender Jiu Jitsu, mas as mulheres

principalmente. Por quê? E o que se aprende em

uma aula de Defesa Pessoal?

Inclusive, tenho a sorte de ter a Márcia Sousa no

grupo de professores da escola, e começamos a

desenvolver um curso de Defesa Pessoal baseada

no Jiu Jitsu.

É parecido com a aula normal, mas ensinando

coisas específicas. Se o agressor vai agarrar,

abraçar a força, pela frente, por trás, agarre de

punho, de cabelo e, obviamente, se cair no chão,

como conseguir se defender e ficar em pé. O Jiu

Jitsu é realmente muito eficiente; funciona. Por

isso que falo, pois já vi mulheres ganhando de

homens. Um homem tem que saber Jiu Jitsu para

ganhar de uma mulher; ele não conseguirá ganhar

na força. Você pode treinar Boxe ou Muay Thai,

que são artes eficientes, mas a força faz muita

diferença.  Às vezes, o cara não sabe lutar um Boxe 

Faixa preta de Maia, a professora Márcia Sousa
treina Jiu Jitsu desde os 15 anos e ensina há oito. Dá
aulas de fundamentos, competição e intermediário
misto na escola, além do curso de defesa pessoal e

de aulas exclusivas para mulheres.

De acordo com o head coach Eduardo Alonso (à
esquerda), responsável por Maia há dez anos, o

lutador deve retornar ao octógono do UFC
nos próximos meses

Foto: D
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essa história pela linha do tempo – influências

culturais, lutas e lutadores mais importantes, até

chegar aos dias atuais.

A primeira Escola Demian Maia foi inaugurada há

alguns meses, na Vila Leopoldina, em São Paulo.

Como foi a transição de carreira para focar em um

novo negócio?

Ainda está sendo uma transição. Por exemplo, eu

dou muitos seminários fora do Brasil e, com a

pandemia, deu uma travada. Mas já tem gente me

pedindo para ir a alguns países. Eu cancelei doze

seminários que aconteceriam na Austrália agora

em março.

Mas a escola é um desafio com o qual eu estou

muito empolgado. Tenho alguns sócios e

pensamos em criar uma escola para expandir,

fazer uma rede. Esse desafio me empolgou, sabe?

Porque eu sempre tive essa ideia de missão: levar

o Jiu Jitsu para o maior número de pessoas.

Quando falamos de business, também entra

aquela competitividade do atleta, né? De querer

vencer em outra área.

Acho que você conseguir ir bem em uma área é

muito bom, mas replicar e transpor isso para

outras áreas é o desafio agora, e vamos ver se eu

consigo. Porque vai ser muito, muito legal. É uma

nova fase da minha vida.

A escola é totalmente focada no Jiu Jitsu; temos

para iniciante, intermediário, avançado; aulas

exclusivas para mulher, para criança, para

adolescente; Jiu jitsu para MMA, Jiu jitsu sem

kimono. O que você quiser, tem. Eu falo para os

meus professores e quem trabalha na recepção

que a gente presta um serviço. Temos um produto

muito fácil de vender, no qual todo mundo

acredita, que é divertido e muda a vida das

pessoas. Então, a gente tem um superproduto. O

que precisamos fazer é prestar o nosso serviço da

melhor forma possível. Cuidar do aluno; fazer ele

se divertir, sair daqui bem e querendo voltar –

essa é a pegada.

bom, mas tem um soco forte. Se ele der um soco

em uma mulher, vai acabar conseguindo agredir.

Não no Jiu Jitsu, pois não é apenas baseado em uso

de força, mas em como você amplia a força em

certos posicionamentos. Então, vemos pessoas

menores ganhando das maiores. Isso eu vi a vida

inteira.

Vi o Leozinho, que foi meu professor, de 70kg,

ganhar de pessoas de 140kg – caras faixa preta em

campeonatos; não eram leigos. Então, eu acredito

que saber treinar ou ter essas noções básicas

muda muito a segurança de uma mulher. Meu

sócio e eu estávamos conversando sobre isso…

Infelizmente, como a mulher tem uma

vulnerabilidade um pouco maior para agressões,

às vezes, vira uma prisão. Porque eu sei que, se eu

sair andando na rua à noite, vou me sentir mais

seguro do que uma mulher. Isso é muito triste. A

mulher anda mais preocupada que aconteça

alguma coisa, que alguém a ataque. Então, se você

tiver uma ferramenta que funciona, não é que vai

virar a Mulher Maravilha… Mas não será fácil para

uma pessoa agredi-la. E isso vai mudar

completamente a noção de segurança dessa

mulher.

Quanto à história do Jiu Jitsu Brasileiro, como

surgiu a ideia da exposição?

Sempre gostei muito dessa parte histórica. Já li

tudo o que há sobre o Jiu Jitsu Brasileiro e acho

triste que ele não seja tão conhecido como

culturalmente nosso, mas como uma arte que veio

do Japão e tal. O mundo inteiro conhece como

Brazilian Jiu Jitsu… Mas por quê? Porque foi

desenvolvido aqui, a partir de um Jiu Jitsu

japonês, lá atrás. O Rorion Gracie tem o Museu

Gracie na Califórnia. O Pedrinho Valente também

tem um pequeno museu em Miami. E a gente fez

uma coisa menor que, até onde eu saiba, não

existe aqui no Brasil. É uma exposição muito legal

na escola que quero ampliar. Há três eixos:

história, arte e cultura.  A  exposição  vai  contando





“O nosso maior medo não é de sermos

inadequados ou de errar. O nosso maior medo é de

que somos fortes acima de qualquer medida. Não

são as nossas trevas que mais nos apavoram. É a

nossa luz. Quem sou eu para ser genial ou

talentoso? Na verdade, quem é você para não ser?

Somos filhos do universo. E como tais, devemos

manifestar sua grandeza. Não há nada de glorioso

em você se diminuir para que as outras pessoas

não se sintam menores. É a sua luz que faz outras

pessoas brilharem. Quanto mais você brilhar,

inconscientemente, mais permissão você dá para

que as outras pessoas façam o mesmo.” Foi assim

que Mafoane Odara iniciou um de seus eventos no

célebre TEDx, citando Nosso Medo Mais Profundo,

de Marianne Williamson. Psicóloga e Mestre em

Psicologia Social pela USP, ela é uma entusiasta da

diversidade de ideias e da troca respeitosa, tendo

representado o Brasil na ONU ao participar de

acordos entre jovens líderes em países latino-

americanos, africanos e asiáticos. Especialista em

questões relacionadas a direitos humanos e

redução    de    desigualdades,    Mafoane    também

A mestre em psicologia pela USP e gerente do Instituto Avon fala
sobre violência contra mulheres, racismo, maternidade, carreira,

política e sua jornada como construtora de pontes.

Texto Clara Jardim    Fotos Danilo Borges

Mafoane Odara

Publicado em 09 de outubro de 2020

gerencia as causas do Instituto Avon, sendo uma

importante voz nos debates sobre os desafios das

mulheres nos dias atuais – o enfrentamento às

violências, a maternidade, a carreira e a política

institucional.

Em entrevista à Uma Revista, Mafoane

compartilha sua visão de mundo e deixa claro:

brilhar é preciso.

Um dos seus eventos no TEDx foi sobre termos

medo de brilhar. Há muitas pessoas que se sentem

culpadas pelo sucesso, como se precisassem se

desculpar por terem criado algo legal. Por que

sentimos essa pressão tão limitadora? Ela vem de

onde?

Gentileza é um ato que todo mundo tenta ao

máximo praticar com o próximo, né? Só que você

também deve se lembrar de ser gentil consigo

mesma. Primeiro, evite se comparar. Somos

diferentes por natureza, por isso, todo e qualquer

tipo de comparação é perda de tempo e de energia.

Segundo, celebre pequenas vitórias. Terceiro, não

seja exigente consigo, nem  com  os  outros.  Aceite
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suas limitações; Brene Brown fala sobre a

importância da vulnerabilidade e a coragem de

sermos imperfeitos. Somos especialistas em

autossabotagem e muitas vezes esquecemos que

algumas coisas não dependem da gente. Quarto,

cuide da sua saúde física e emocional. Quinto, não

se importe tanto com as opiniões das pessoas.

Sexto, aprenda a dizer “NÃO” para os outros e,

então, dizer “SIM” para você mesma. Sétimo,

estabeleça um pacto com você.

Você já falou sobre a necessidade de termos ideias

contrastantes representadas na política, bem

como cultivar o respeito pelo que é diferente. Em

tempos tão polarizados, como podemos atingir

esse diálogo entre esquerda, centro e direita?

Conversar com quem pensa diferente é

importante e é um trabalho árduo, mas a prática

diária torna a conversa mais fluida e prazerosa.

Não espere sucesso em suas primeiras tentativas.

É comum experimentar desconforto e a sensação

de perda de tempo no começo. Confie e encare

essa jornada como um treinamento para cultivar

uma habilidade fundamental aos tempos atuais.

Pense nesse processo como numa maratona, não

uma corrida de cem metros rasos, e tente não cair

nas armadilhas da polarização.

Na minha jornada como construtora de pontes, eu

tenho visto que concordamos com 90% dos

argumentos envolvidos na discussão, mas

iniciamos as conversas pelos 10% que

discordamos. Quando a interação deixa de ser um

cabo de guerra e se transforma em um diálogo

interessado e curioso, é possível surgir conexão

mesmo entre duas pessoas que jamais sentariam

numa mesa juntos.

A inveja é um sentimento naturalizado na

sociedade. Não raro somos aconselhados a não

contar nossos planos e a temermos o “olho gordo”.

Como brilhar se estamos presos a um estado

mental dominado pelo medo de provocarmos

inveja e de fracassarmos? O que isso diz de nós?

Que  sempre  vemos  o  problema  como  do  outro 

quando, na verdade, todos e todas nós somos o

problema! É importante entender que, se não nos

colocarmos como parte do problema, não seremos

parte da solução. Não há nada de errado nisso. O

que nos torna humanos é a nossa capacidade de

colaborar; o que nos torna construtores de

histórias é a nossa habilidade de reconhecer o

valor que as nossas pequenas ações têm durante a

nossa jornada; e o que nos torna sonhadores é a

possibilidade de imaginar. Que possamos

preservar a nossa humanidade, resgatar a nossa

História, recuperar a nossa vontade de sonhar.

O movimento Black Lives Matter vem

denunciando o racismo principalmente da polícia

norte-americana contra a vida dos negros, e ecoa

globalmente. No primeiro debate presidencial, o

presidente Trump foi incapaz de condenar

supremacistas brancos, e citou a violência usada

por manifestantes durante os protestos como

justificativa para a lógica dos chamados red necks.

Tendo vivido o racismo no Brasil desde que você

regressou de Angola, ainda menina na escola,

como entende o avanço da luta contra a

discriminação racial? Em que passo estamos?

Sou de uma geração que aprendeu, pelo menos

intuitivamente, que a diversidade racial importa.

E é cada vez mais claro que faz sentido, em termos

puramente empresariais. Mas o desafio das

empresas, no Brasil, é a criação de um ambiente

plural que esteja genuinamente conectado com a

sociedade como um todo, com cidadãos e cidadãs,

clientes, consumidores de produtos e serviços,

assegurando a participação de todas e todos nos

processos de tomada de decisões que afetam o

cotidiano da vida. Isso só é possível se há

diversidade racial dentro das nossas equipes. A

Harvard Business Review e a McKinsey revelaram

que, quando uma equipe de funcionários da

empresa tem pelo menos uma pessoa da mesma

raça/etnia do cliente, a equipe tem 152% mais

chances de compreender melhor o cliente.

Mostraram ainda que empresas cujo conjunto de

líderes    tinham     um     perfil    diverso,     tiveram
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ampliação da participação no mercado em que já

atuam e conquistaram novos mercados.

Igualmente melhoraram os índices de inovação e

desempenho destas empresas. Esses dados

indicam que empresas com índices altos de

diversidade de gênero têm 21% mais probabilidade

de obter resultados acima da média do seu ramo

do que empresas com índices baixos de

diversidade; empresas com índices altos de

diversidade de raça (negros, orientais, indígenas,

latinos, europeus) têm 33% mais probabilidade de

obter resultados acima da média da do seu ramo.

Ainda sobre a equidade racial, a sub-representação

de mulheres negras e negros nos cargos diretivos

das grandes corporações é uma questão crucial

para o desenvolvimento de um país que não só

perde talentos, mas abre mão de perspectivas

diferentes daquelas que são hegemônicas hoje nas

empresas. Temos um grande desafio para a Avon e

estamos construindo um conjunto de ações de

forma a contribuir objetivamente para a inclusão e

valorização de homens e mulheres negros na

empresa, especialmente de mulheres negras, com

um plano de ação que: amplie a empregabilidade

de pessoas negras e a sua presença em cargos de

liderança; acelere a inovação nos produtos que

incluam as tonalidades de peles negras; amplie as

vozes de mulheres negras em nossas redes,

campanhas, fornecedores e decisões; e busque

ativamente oportunidades de sermos antirracistas

em nosso cotidiano. Empresas mais diversa serão

capazes de receber e reter talentos, melhorar a

orientação para as nossas clientes, satisfazer as(os)

funcionárias(os) e ser mais eficiente na tomada de

decisões, isso nos levará a um ciclo virtuoso de

retornos crescentes, inovação e alta performance.

Além de nos colocar diante de uma crise de saúde

global, o vírus também acabou por destacar outra

pandemia – a da violência contra mulheres,

amplificada pelo confinamento. Como ativista

incansável na causa das mulheres, que medidas

você acredita que são capazes de combater essa

realidade?



As chances de crescimento de uma mulher sem

filhos eram 80% maiores do que uma com filhos.

Mas a pandemia evidenciou os preconceitos com a

maternidade, a falta de políticas trabalhistas

pensadas para as mães, falta de flexibilidade no

esquema de trabalho, a sensação de insegurança

de manutenção do trabalho e improdutividade da

maternidade. Quando a pandemia começou, eu vi

muitas mães no meio de um tsunami, com um

sentimento de desespero, sem saber como lidar

com isso. Foram dias ou meses tentando entender

o que estava acontecendo, o que era preciso fazer,

com medo do novo, das incertezas e do

inesperado. A forma de lidar é muito diferente

entre as mães. Há aquelas poucas mulheres que

conseguiram encontrar uma forma de equilibrar

vida pessoal e profissional, há aquelas que estão

tentando encontrar um equilíbrio e há muitas

delas que não estão conseguindo lidar com os

desafios e estão adoecidas, sentindo-se sozinhas e

desamparadas nesse momento. Mas uma coisa é

comum a todas elas, a carga mental das mulheres

e o acúmulo de trabalho se potencializaram

principalmente para elas. A depressão já era uma

realidade preocupante no Brasil, e se agravou.

A violência contra as mulheres é um problema

complexo e todo problema complexo exige uma

solução complexa. A solução complexa para a

violência exige que a estratégia tenha três

elementos: 1. Pessoas e instituições com visões e

atuações diferentes, mas que, entre si, tenham os

mesmos objetivos e olhem para o mesmo lugar; 2.

Colaboração entre os atores; 3. Senso de

corresponsabilidade. Aqui no Instituto Avon, que

há 12 anos atua no enfrentamento da violência

contra mulheres e meninas, começamos a

acompanhar com atenção o aumento dos índices

de violência doméstica, quando a pandemia

começou em países como China e Itália, e

identificamos que esse cenário se repetiria no

Brasil, levando em conta também nosso contexto

econômico, contribuindo para que muitas

mulheres dependam financeiramente do seu

companheiro.

Por isso, quando começamos a pensar em ações e

estratégias para atender essas mulheres que

estariam ainda mais vulneráveis, colocamos elas

no centro das nossas atenções e procuramos

entender quais eram as suas principais

necessidades, não apenas físicas e emocionais,

mas também materiais. E foi com base nesses

critérios que desenvolvemos o programa Você Não

Está Sozinha, em parceria com mais de 20

empresas. Que foi desenvolvido com o objetivo de

mitigar os impactos do isolamento na vida de

mulheres e meninas disponibilizando recursos

para mulheres e meninas em situação de violência

durante a pandemia. O Programa já atendeu mais

de sete mil mulheres e se propõe facilitar o acesso

às assistências social, psicológica e jurídica.

Entendemos que, dessa forma, quando as ações

estão voltadas para uma ajuda completa a essa

mulher, estamos no caminho para enfrentar essa

realidade.

Como a maternidade durante a pandemia faz você

enxergar a dinâmica entre as mulheres, suas

carreiras e a nossa cultura familiar?

A pandemia não traz nenhum problema novo.

Antes dela, 94% das mães já tinham dificuldade de

conciliar a maternidade com sua carreira.

Mafoane com o Leão de Bronze de Cannes,

concedido ao Instituto Avon pela campanha Você

não está sozinha
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Burle e
Chumbo

MATÉRIAS  CLARA JARDIM
FOTOS  HUGO SILVA / MARCELO

MARAGNI (DETALHE) /  RED BULL

Dois big riders, duas entrevistas de tirar o

fôlego! Começando por Carlos Burle, que é

bicampeão mundial de ondas gigantes, um

pioneiro do tow-in surfing e está no Guinness

Book of Records pela performance em

Mavericks. Quer mais? O pernambucano

também entrou para a história ao surfar a

onda apocalíptica de 2013, na Praia da Nazaré,

em Portugal. Hoje, aos 52 anos, segue em

busca dos maiores paredões de água pelos

quatro continentes e ensina novos big riders

como Lucas Chumbo, 25, no programa Burle,

Me Treina!, do Canal Off. O resultado: no

swell relâmpago de 2020, também na Nazaré,

a onda de Chumbo (foto) pode ser a maior já

surfada no esporte – e só resta aguardar a

medição oficial da World Surf League!

Enquanto isso, os dois descrevem uma

descida dessas para nós.

 Publicado em 08 de novembro de 2020

"Aquele é um momento de flow. Os
reflexos são condicionados a tudo o
que você treinou. Você tem de estar
muito presente para ajudar o seu
corpo a reagir da forma mais
correta. Então, é um êxtase muito
grande provocado por sentimentos
fortes de adrenalina, sobrevivência,
euforia, medo. A presença do risco,
estar tão perto da morte… Isso faz
você se sentir muito vivo."

Carlos Burle

Lucas Chumbo desce a onda que pode ser a maior já surfada no
esporte; ao lado, Carlos Burle o conduz em treino de apneia

https://canaisglobo.globo.com/assistir/canal-off/burle-me-treina!/t/z2Cp69fpVG/




Com o aumento do número de denúncias de abuso sexual infantil
durante a pandemia, a delegada da Polícia Federal fala sobre

estupro virtual e conscientização

Matéria Clara Jardim   Fotos Polícia Federal

Delegada Paula Mary

Publicado em 27 de maio de 2020

Na linha de frente do combate aos crimes de

pedofilia, a delegada Paula Mary Reis de

Albuquerque – que também chefia o Grupo de

Repressão aos Crimes Cibernéticos no Rio de

Janeiro – explica alguns dos métodos de

criminosos para abordar crianças e adolescentes

nas redes, e reitera a importância do diálogo como

forma de prevenção.

Segundo o Instituto É Possível Sonhar, o aumento

no número de atendimentos a crianças vítimas de

abuso sexual é de 1500% durante a quarentena. Os

dados oficiais ainda estão sendo compilados, mas

apontam para um crescimento de 50% a 70% das

denúncias...

É um número assustador! E é ainda mais

assustador porque nós sabemos que trabalhamos

com números muito abaixo da realidade. Se um

aumento de 1500% é assustador por si só, imagina

constatar que esse número está sempre aquém

dos casos que realmente acontecem. Porque só

uma minoria procura ajuda.

Há excesso de internet na dinâmica familiar como

consequência da pandemia, mas muitos pais e

responsáveis não imaginam que esse seja um

cenário para abuso sexual,  e  que  possa acontecer

com os filhos que estão no quarto, mexendo no

computador, sem ninguém por perto. A sociedade

se depara com o termo estupro virtual, mas não

compreende exatamente do que se trata.

Algumas pessoas, como você bem pontuou, não

conseguem entender como é que determinados

crimes podem ser praticados também pela

internet. Eu sempre falo: onde é que vai haver

abusador sexual de criança? Por mais óbvio que

pareça, onde há criança. Hoje em dia, por conta

dessa situação de quarentena, a imensa maioria

das crianças – seja por lazer, ou seja por conta de

terem aulas online – estão um tempo excessivo

expostas na internet. Na maioria das vezes, de

forma desvigiada. Então, muitos dos pais e

responsáveis – justamente por acharem que coisas

ruins só acontecem na rua – acreditam que as

crianças estão superprotegidas por estarem

dentro de casa. Falam: “Nossa, meus filhos nunca

estiveram tão protegidos exatamente porque

agora eles estão dentro de casa, vigiados.” Mesmo

que esse "vigiados" não seja o tempo todo, como

você pontuou. Por vezes, os responsáveis estão

trabalhando ou fazendo seus afazeres domésticos,

e acreditam que a criança está na internet

brincando, jogando, interagindo com outros

coleguinhas ou assistindo às aulas.



“Não há perigo algum.” Só que a gente sabe que os

perigos são cada vez maiores e advêm de fontes

diversas.

Quais são exemplos de fonte de abordagem?

Redes sociais, plataformas de jogo. Inicia-se uma

conversa – pode ser que por um perfil falso. Dali,

migram para outros tipos de contato, como o

Whatsapp. Essa aproximação pode acontecer de

diversas formas; o abusador pode se fazer de

amigo. O que acontece? A depender do grau da

conversa, ele começa a constranger aquela criança

a produzir material. Nisso, crianças e adolescentes

acabam sendo enredados, e pode ser que

produzam algum material do tipo:

“Manda uma foto agora!”

“Agora eu não posso porque já estou deitada. Tô de

camisola.”

“Mas me manda uma foto assim!” Enfim, engana a

criança para obter a primeira imagem.

Quando a criança envia essa imagem ou produz

esse vídeo, pode ser que ela passe a ser alvo de

chantagem depois. O abusador, conhecedor das

informações que foram disponibilizadas pela

criança em uma rede social, vê quem é o pai e a

mãe. Vê que a vítima estuda em tal escola,

frequenta esse clube, aquela igreja, mora mais ou

menos nessa região.

Com esses conhecimentos básicos, o abusador

começa a fazer chantagens. Por exemplo:

“Agora você já enviou essa foto! Se não me enviar

uma foto sem roupa, desse jeito ou daquela forma,

eu vou na sua escola e vou mostrar para todo

mundo a foto que você mandou.”

Também, faz ameaças contra a família: “Vai

acontecer algo grave com seu pai, com a sua mãe,

com o seu cachorrinho.” Através desse mecanismo

de chantagem e ameaça, o abusador passa a

obrigar a vítima a produzir outros tipos de

material.

A gente vê crianças sendo obrigadas a enfiar lápis,

caneta, escova de dente ou de cabelo em tudo que

é orifício. Há crianças que perdem a virgindade

dessa forma bruta, cruel, monstruosa. Isso seria a

figura do estupro virtual. E, infelizmente,  é  muito

mais comum do que as pessoas imaginam.

Muita gente não tem nem ideia de que um estupro

virtual seja possível…

Um dos problemas dessa temática é que tanto as

investigações quanto os processos relacionados à

violência sexual infantil tramitam em segredo de

justiça. Muitas vezes, as informações mais

relevantes, que poderiam alertar a sociedade, nós

não podemos divulgar. Por isso, as pessoas não

ficam tão chocadas, pois não têm acesso à

realidade.

Não existe um manual com medidas 100% eficazes

para que pais e responsáveis evitem, por exemplo,

uma tentativa de abuso. Mas o diálogo seria um

procedimento básico, correto? O que os adultos

podem fazer para proteger a criança e o

adolescente de uma eventual abordagem?

Certo. Os pais e os responsáveis por crianças

precisam ter não apenas intimidade, mas

confiança. Também, saber observar as crianças no

que elas dizem – e no que elas não dizem, mas que

demonstram de alguma forma.

Pai e mãe é função que não dá para terceirizar.

Hoje em dia, as pessoas querem ter filhos e, às

vezes, mesmo na quarentena, até se valem da

tecnologia para não terem de se ocupar da criança

o dia inteiro. Então, largam a criança no celular e

no computador.

O que acontece? Eu não estou dizendo que a

criança não tem de ter acesso à tecnologia; não é

isso.

Mas vamos fazer uma comparação bem simples:

você deixaria uma criança de cinco, seis, onze anos

sozinha em uma rua? Sozinha em um shopping?

Acredito que ninguém faria isso. No entanto, em

relação à internet, as pessoas fazem isso. Você

deixa crianças de tenra idade ou mesmo

adolescentes na internet por horas. Na imensa

maioria das vezes, pai e mãe não sabem que tipo

de conteúdo o filho acessa, com quem conversa,

quais as plataformas que usa.

Alguns pais dizem “ele joga!” ou “ele conversa com

os amigos da escola!”, mas não têm certeza.



Então, pai e mãe precisam ter acesso ao tipo de

material que os filhos usam. Um exemplo

comparativo: o filho sai de casa, tem que saber

para onde ele vai, com quem vai, que horas volta. É

a mesma coisa.

"Vai entrar na internet? Tá falando com quem?"

Outro exemplo, coisa que também é comum: pai e

mãe chegam perto e o adolescente esconde o

telefone.

“Escondeu o telefone por quê?” A gente tem

ferramentas, filtros de controle parental que

podem ser instalados para auxiliarem os pais no

monitoramento do que não pode ser acessado.

Ainda assim, é necessário informar tanto a criança

quanto o adolescente dos perigos que existem.

Não só ter o feedback do que os filhos estão

fazendo na internet, mas orientar sobre o que

pode acontecer. Eu faço uma comparação muito

simples: todo mundo tem tomada em casa, e

tomada é uma coisa muito perigosa. Vou tirar

todas as tomadas da minha casa porque eu tenho

criança? Não, ninguém tira.

Você orienta a criança do mal que ela pode fazer,

de acordo com a linguagem que a criança

compreende.

Os crimes de abuso sexual contra crianças e

adolescentes estão em séries policiais, filmes e

documentários de grande repercussão.

Já na mentalidade de muita gente, parecem uma

realidade distante, com o qual sua família jamais

terá de lidar. Mesmo quando os noticiários

reiteram que muitos dos casos ocorrem

exatamente na família.

Dentro da sua experiência, em meio a tantas

investigações de abusos, que são todos hediondos

e absurdos, existe um caso que tenha sido ainda

mais perturbador?

Essa pergunta é muito difícil de ser respondida

porque tudo é impactante. Tudo assusta. Atuo

nessa área há cerca de quatro anos, mas não tem

como dizer que você se acostuma com esse tipo de

crime. Porque nós, da Polícia Federal, temos

acesso às imagens. Você assistir a um vídeo de um

bebê  de  fralda  e  chupeta   sendo   estuprado   aos



parente, solícito, educado; um homem

supersensível”. Então, todos os casos... Eu acho

que chocam muito.

Quando você vai ouvir o relato de uma vítima, ela

revive aquela situação. Conheço muitas pessoas

adultas que foram abusadas na infância e que

falam que tudo vem à tona. É uma enxurrada de

informação, de cheiro, de lembrança, de som.

Mesmo vinte anos depois do abuso praticado, a

pessoa passa mal. Tem crise de vômito, cai em

uma crise de choro. Tem lembranças que até então

estavam aprisionadas.

Todos os casos são muito chocantes, eu não

destacaria um específico. Outra coisa que chama

muito a atenção é a reação das vítimas que não são

ouvidas, que a família não atenta para o que está

acontecendo com elas. Elas ficam carregando

aquela culpa, aquele segredo.

Já teve vítima que me relatou: “Não contei antes

porque o abusador era alguém da família.” E ela,

criança, não se sentia no direito de destruir a

felicidade da prima. Eu não consigo imaginar a dor

de uma vítima sendo obrigada a conviver com o

abusador e ainda carregar essa culpa. As histórias

machucam e são cruéis por diversos graus de

violência. As pessoas acabam carregando uma

verdadeira cicatriz na alma. Talvez, a gente nem

consiga apurar quantos crimes foram cometidos, o

que é frustrante. A vítima não se recorda de datas

e de detalhes, pois ninguém tem uma agenda: “Eu

era estuprada nas segundas, quartas e sextas, das

3h às 4h45; aos sábados ele fazia isso; aos

domingos, aquilo.” Algumas pessoas querem até

minimizar e falam que “é preferível o criminoso

estar atrás de uma tela de computador

compartilhando arquivos do que estar tocando em

criança”, mas a gente sabe que são facetas do

mesmo interesse. Ora ele compartilha, ora ele

abusa. Para ter acesso àquele tipo de material, ele

está fomentando uma rede de produção de

arquivos de estupro. A gente pega investigado que

tem milhões de arquivos que compartilhou ou

publicou. Em cada arquivo daqueles,  uma  criança

foi estuprada. 

berros de dor? É uma imagem que jamais sai da

cabeça de uma pessoa. E muda a vida daquela

vítima para sempre.

A gente tem histórias de crianças com quatro,

cinco anos de idade com doença sexualmente

transmissível, sem contração no esfíncter, sem

prega anal. Desculpe usar essas expressões, mas é

o que realmente acontece.

A gente tem casos de mães que estupram, que

abusam sexualmente dos seus filhos de três,

quatro anos de idade para agradar os

companheiros, por dinheiro ou por prazer sexual.

As motivações são as mais diversas. Qualquer que

seja, são cenas chocantes, estarrecedoras.

Também é bom que fique um alerta: não só os

homens são abusadores. Existem mulheres que

abusam sexualmente de crianças. Talvez, essas

sejam as que conseguem passar de forma mais

disfarçada no meio social. Outro caso que chama

igualmente a atenção é dos abusadores que fazem

centenas de vítimas. Quando são descobertos,

você constata que eles fazem isso praticamente

desde sempre, têm um número de vítimas

assustador. Investigados que ocupam uma posição

social, econômica, intelectual de destaque. Ou

aquele marido que tem a família perfeita, um

excelente emprego. “Fulano está acima de

qualquer suspeita, é um pai exemplar.” É bom que

a gente faça esse alerta. No que as pessoas

acreditam de forma equivocada? Que um

abusador de criança, pela monstruosidade que ele

é capaz de cometer, poderia ser facilmente

identificado.

Facilmente por quê? Com base em quê? Qual

critério que você se utilizaria? Porque ele é feio?

Porque ele é pobre? Porque ele é desempregado?

Porque ele é da religião X, Y, Z? Justamente por

não existir um perfil, as pessoas fazem essa falsa

impressão.

Por vezes, quando a gente pega alguma situação

de flagrante ao deflagrar a operação (o que é muito

comum, flagrante da posse dos arquivos ou

compartilhamento), a família se choca.

Os  vizinhos  se  chocam.  “O  fulano  era  o  melhor 



problema só de quem tem filho. A pessoa pode não

ter filhos, mas ter crianças do seu convívio.

Sobrinhos, afilhados, parentes. Ou trabalhar com

criança, seja em um hospital ou em uma escola.

Precisamos estar conscientes dessa triste

realidade. Até porque, na imensa maioria das

vezes, as vítimas não têm voz. Elas não têm a

quem se socorrer.

Quantas vítimas foram feitas direta ou

indiretamente? E não dá para perder de vista que a

gente consegue, com uma boa investigação e

processo, fazer a diferença na vida de uma pessoa,

sabe? É tentar amenizar de alguma forma aquela

dor. Principalmente, romper o ciclo de violência.

Evitar que outras crianças sejam vítimas daquele

criminoso.

O silêncio gera impunidade. O silêncio jamais

protege a vítima. O silêncio sempre protege o

criminoso. Só com as pessoas denunciando,

comunicando, prestando atenção nas suas

crianças e nos seus adolescentes que a gente vai

conseguir interromper esse ciclo de violência.

Nesse maio laranja, mês de prevenção ao abuso e à

exploração sexual contra crianças e adolescentes,

o que a sociedade precisa manter em mente sobre

o tema?

Quando a gente vai falar sobre verdades

desagradáveis, a maioria das pessoas opta por

fechar os olhos, acreditar que “ah, na minha

família não, então eu não quero ouvir, eu não

quero ver, eu não quero saber o que acontece, eu

não quero conversar sobre isso”. Nega-se uma

realidade que as pessoas sequer têm informações

do que se trata. Então, a primeira coisa que a

sociedade como um todo tem que atentar é para o

conhecimento. As pessoas precisam saber do que a

gente está falando. Para, então, de posse do

conhecimento real do assunto, adotar todas as

providências suficientes e necessárias em relação

às crianças com as quais convivem. Muitas vezes,

dotadas de preconceitos e de informações

equivocadas sobre o assunto, as pessoas imaginam

que a vítima é “alguém com o corpo formado”. Ou,

como eu já ouvi, “isso só acontece com criança

pobre; meus filhos estudam em escolas caras, não

ficam soltos na rua” – o que é de uma tremenda

ignorância. Então é bom que a gente quebre todos

esses tipos de informações equivocadas. E que a

gente esclareça quem é o agressor de crianças e

adolescentes, bem como quem são as vítimas. É

um problema real de toda a sociedade.   Não  é  um

Para denunciar abuso sexual de
crianças e adolescentes, disque 100.





Se você assistiu ao filme Sete Anos no Tibet,

lembrará do austríaco Henrich Harrer, vivido por

Brad Pitt, planejando escalar o desafiador Nanga

Parbat nos Himalaias. São 8.126 metros de altitude

e rotas que já tiraram dezenas de vidas, que se

saiba, desde o século XIX. Mas Harrer foi

capturado por soldados ingleses às vésperas da

Segunda Guerra Mundial, sendo este o fim do seu

projeto. A chamada Montanha Assassina só seria

conquistada anos depois, em 1953, pelo também

austríaco Hermann Buhl – que subiu ao cume sem

a ajuda de oxigênio suplementar.

Em 2019, foi a vez de um alpinista nascido e criado

no Brasil. O paranaense Moeses Fiamoncini

chegou ao topo da montanha assassina, também

sem o auxílio de oxigênio suplementar. No mesmo

ano, tornou-se o primeiro brasileiro a escalar três

montanhas com mais de 8 mil metros na mesma

temporada: Everest, a mais alta do mundo e, na

sequência, Nanga Parbat e K2, consideradas as

mais mortíferas. A jornada das maiores altitudes,

no entanto, começou na expedição ao Manaslu,

ainda em 2018.

Em entrevista à Uma Revista, Fiamoncini fala

sobre a sua trajetória e o projeto Quatorze Oito

Mil, que está à espera de patrocínio para ser

retomado.

Uma conversa com Moeses Fiamoncini, que já esteve no topo
do Everest, K2, Manaslu e foi o primeiro brasileiro a conquistar

o temido Nanga Parbat

Texto Clara Jardim

Você testou seus limites no Manaslu, a oitava

maior montanha do mundo, quase dez anos depois

de passar dos 5 mil metros pela primeira vez no

Chile. Como descreve a longa preparação de um

alpinista para, um dia, aventurar-se pela

cordilheira do Himalaia?

É um processo que leva tempo, pois só podemos

adquirir experiência e preparação escalando e

passando muitos perrengues na montanha. É

preciso ser muito resiliente. Além do físico, o

alpinismo exige muito preparo emocional para

lidar com situações adversas em locais onde você

não tem muitos recursos e conta com ajuda

limitada.

É preciso entender seus próprios limites, julgar

com sabedoria cada ação tomada. Também tive

muita sorte em conhecer e escalar junto com

grandes nomes do alpinismo mundial, como

Sergio Mingote, Juan Pablo Mohr e muitos outros

que compartilharam suas experiências comigo.

Nas outras montanhas que escalei, sempre

acompanhei os guias na mesma velocidade. Eles

me diziam que eu era forte, que tinha resistência,

e fui acreditando neles. No Manaslu, tive a

oportunidade de acompanhar o time dos Sherpas

mais fortes, os que fixam as cordas. Acabei

observando e abrindo caminho com  eles.  Cheguei 

Moeses Fiamoncini

Publicado em 20 de dezembro de 2020



Registro feito por Fiamoncini na subida do

Nanga Parbat, a Montanha Assassina

Quem são os Sherpas?
Um povo oriundo das montanhas do

Nepal. Em tibetano, o nome significa

povo do leste. Muitos deles se dedicam ao

alpinismo e desempenham funções de

grande importância como a preparação

de rotas e o carregamento de

equipamentos como barracas, comida,

roupas, gás e tanques de oxigênio. Os

Sherpas mais fortes instalam as cordas

que serão usadas nas escaladas e,

também, realizam missões de resgate.



até 7.300 metros de altitude sem oxigênio

suplementar e descobri uma força interior com a

qual eu acho que não havia tido contato antes. O

guia não carregou nada para mim; eu mesmo levei

aquela mochila pesadíssima enquanto ele ia com

uma mochila pequena. E também percebi que eu

era muito resistente ao frio. Sempre tomei banho

gelado, até no inverno; mesmo quando tomo

banho quente, troco para a água fria no último

minuto, e isso também deve ter me ajudado ao

longo do tempo.

Quanto pesa uma mochila daquelas?

Tendo em vista que eu ainda não havia escalado

uma montanha de 8 mil metros, a mochila devia

ter cerca de 26kg no Manaslu. Já no Everest, eu

deixava mais coisas no campo base; só levava o

necessário para a sobrevivência. Você vai

aprendendo, com o tempo, a levar menos coisas

com você.

Em grandes altitudes, nosso cérebro e pulmões

recebem muito pouco oxigênio; os riscos

envolvem perda cognitiva. Como chegou à decisão

de escalar as montanhas tecnicamente mais

arriscadas sem a ajuda de oxigênio

complementar?

Quando comecei o projeto das Quatorze Oito Mil,

até pensei em fazer tudo com oxigênio. Mas, não

sei… Entrei em contato com essas forças que eu

não sabia ter. Não sei se é genético, mas o

psicológico me ajuda muito. Hoje, eu já penso em

concluir o projeto sem oxigênio. Já fiz os testes de

VO2, e o pessoal do Hospital do Coração de São

Paulo está me estudando, sabe? E não há nada de

anormal. Existem atletas com um potencial

pulmonar e cardiovascular muito mais forte.

O que acontece na sua cabeça durante uma

experiência a 8 mil metros? Você lembra de

absolutamente tudo?

Lembro de tudo, estou sempre consciente. Por

exemplo, você está no limite… Em cinco minutos,

pode ficar muito mal e perder o poder de decisão,

não saber  mais  o  que  fazer.  Então,  você  precisa 

estar 100% atento, conectado ao seu corpo e à sua

respiração, fazer a leitura do seu corpo. É

essencial. E tenho isso; consigo estar ali sabendo

os meus limites. Passando deles também, indo

além do que eu imaginava, mas sempre

consciente, sabe? Para tomar a decisão de recuar

ou continuar. Foi o que aconteceu no Lhotse, onde

eu estava a 8.300 metros de altitude, sozinho, sem

Sherpa ou oxigênio. Meus amigos que saíram

antes já estavam no cume – e eu, a duas horas de

distância deles. Nesse trecho, você tem que estar

muito consciente. Pode continuar? Não pode? O

tempo está mudando? A tomada de decisões em

altitudes é um fator muito importante, e algo que

pouca gente tem. Muitas pessoas sobem com guias

porque elas não têm o poder de decisão; estão na

mão dos guias e eles que decidem. E uma

expedição de 8 mil metros exige uma logística

muito grande; é um trabalho de equipe. Agora, se

está sozinho na montanha, você é 100%

responsável pelas suas decisões. Nesse trecho, é a

decisão entre vida e morte. Não pode falhar. No

Lhotse, o que pesou foi o tempo, pois começou a

ventar. Ainda estava bonito, mas me passaram

mensagens do rádio do acampamento dizendo

para eu descer porque ia nevar. Continuei um

pouco, mas decidi voltar; em 30 minutos, o tempo

fechou e não conseguia enxergar 50 metros a

frente. Dá aquele white out, quando a nuvem

desce e você não vê nada. Desci rápido. Se eu

tivesse continuado, algo poderia ter acontecido.

Em que altitude começa a zona limítrofe? E como

funciona o processo de aclimatação?

Tudo depende da aclimatação. Cheguei ao cume

do K2, a 8.612 metros, em plena consciência,

tranquilo, sem sentir dor de cabeça ou cansaço.

Sentei e fiquei contemplando. Então, tudo

depende de fazer uma boa aclimatação, que é

passar mais tempo em altitudes. Subir, dormir

uma noite. Descer novamente para o campo base e

ficar uns cinco dias ali. Subir para o campo 1 e

campo 2, dormir umas noites lá. Esse processo

ajuda o seu corpo a se adaptar à altitude. No

Everest,  o  campo  base  está   a   5.350   metros   de 



altitude; todo mundo sobe e desce para o campo

base. Mas eu fiz do campo 2, que fica a 6.550

metros, o meu próprio campo base. Então, não

descia mais; só ficava do C2 para cima, e isso me

ajudou muito a fazer os ataques ao cume e a me

aclimatar superbem. Sem oxigênio, cheguei até

8.300 metros do Everest, e abortei a missão de

tentar o cume sem oxigênio suplementar. Usei

uma garrafa e meia, não foi muito, quase que

consegui… Mas precisei tomar antibiótico duas

vezes, pois estava com muita tosse e início de

infecção na garganta uma semana antes; e o

antibiótico acaba destruindo a sua aclimatação.

Talvez, não fosse pelo antibiótico, eu estaria bem

melhor.

Você foi o primeiro alpinista brasileiro a fazer três

montanhas em apenas uma temporada, certo?

Foi algo inédito para o Brasil, nunca ninguém

tinha feito três montanhas em um ano. Na

verdade, eu consegui fazer quatro montanhas em

um período inferior a um ano (setembro de 2018 e

primeiro semestre de 2019). No ano passado,

participei de cinco expedições, também algo que

nenhum brasileiro havia feito, mas não cheguei ao

cume de duas das montanhas.

Atravessar a Cascata de Gelo é um dos momentos

mais críticos na escalada do Everest. Como foi a

sua passagem por esse trecho?

Sem dúvida, essa é a parte mais crítica e perigosa

ao escalar o Everest pela face Sul. A Cascata de

Gelo do Khumbu é a parte mais desafiadora.

Lembro que, quando estávamos passando por ela

pela segunda vez, um bloco gigante de gelo caiu a

três metros do meu companheiro de escalada,

Juan Pablo. Se não tivesse saltado, teria morrido.

As cordas fixas foram totalmente arrancadas;

então passamos por cima, escalando os dois

grandes blocos de gelo que poderiam deslizar para

baixo a qualquer momento. Tivemos que agir

rapidamente para sair dessa zona perigosa.

Você chegou ao cume do Everest em uma

temporada   com    11    mortos.    Sem    dúvidas,    a 

experiência mais intensa da sua trajetória, pois a

descida apresentou muitas dificuldades. O que

mais ficou dessa experiência?

A descida realmente foi muito difícil, fechou o

tempo. Teve uma parte em que nos perdemos, e as

cordas fixas acabaram. Ficamos aproximadamente

duas horas sentados esperando o nevoeiro passar

para saber o caminho.

Não dava para ver nada. Não lembro exatamente

quanto tempo demoramos para descer.

Normalmente, as pessoas chegam ao cume e

descem para o campo 2. Eu desci do cume e fiquei

mais uma noite no campo 4, a 8 mil metros. E, com

certeza, foi uma das experiência mais difíceis da

minha vida. Ao final, fica o respeito pela

montanha. Sabendo que, quando entramos nela

com vida, por mais que os riscos sejam calculados,

nunca sabemos se sairemos com vida. Talvez seja

por isso que sempre voltamos, porque a sensação

de estar vivo quando estamos na montanha é

única. E eu pelo menos não consegui sentir isso

em nenhum outro lugar.

Então, chegou a vez de escalar o Nanga Parbat e o

K2 em um período de apenas 22 dias. Qual dessas

montanhas foi a mais desafiadora?

Tecnicamente, acho que o Nanga. Havia menos

gente, estávamos em 12 pessoas na montanha. E

há trechos supertécnicos, como o Kinshofer Wall,

que está a mais ou menos 6 mil metros de altitude.

É um paredão de 150 metros, uma parede vertical

incrível! Você precisa escalar toda aquela parede

de rocha com uma mochila pesada e tudo. Só ali, já

há uma grande dificuldade. E não havia corda fixa

pela maior parte da escalada do campo 4 até o

cume. Então, o risco no Nanga Parbat era muito

maior do que no K2.

Além disso, o ataque ao cume foi feito por uma

variante técnica, uma rota mais difícil. Passei

muitos perrengues.

O que vocês fazem quando não há cordas fixas?

Você continua escalando. Ao chegar a 7.800

metros,  é um misto de rocha,  gelo e neve.  Não  há 



corda fixa, mas você precisa continuar escalando.

Cada um por si. Eu estava com o espanhol Sergio

Mingote, mas é cada um por si. Caiu, caiu. Se

caísse nesse trecho, chegava ao campo base. É

preciso muita paciência, calma e continuar

escalando.

Doze pessoas no Nanga Parbat… E quantas no K2?

No começo, mais ou menos 130 pessoas. Restaram

30, pois 100 desistiram. Mas havia cordas fixas

desde antes do campo 1 até o cume do K2, e isso

facilita muito. O que pegou foi o frio. A parte mais

terrível é quando o sol começa a nascer; é quando

congela.

Me conte os maiores desafios que você passou na

Montanha Assassina…

Durante a escalada, perdi uma das minhas

headlights e, no ataque ao cume, perdi a segunda.

No dia seguinte, quando voltávamos do campo 4

até o base, eu não tinha luz à noite. Seguia a luz do

Sergio. Às vezes, ele pulava alguma fenda e

colocava a luz para mim. Eu ia correndo e pulava.

E foi bem difícil, pois acabamos nos perdendo no

meio do glaceado; não sabíamos onde estava o

campo base e já era quase meia noite. Não havia

indicação ou claridade. Alguém do campo base viu

uma luz descendo, e eles estavam muito

preocupados porque sabiam que havia dois

alpinistas, mas apenas uma luz. Pensaram que um

de nós havia morrido. Então, uma pequena equipe

saiu. Foram para perto do glaceado e ficaram

fazendo sinais de luz para nós. Seguimos aquela

luz e chegamos. Eles ficaram muito felizes que

havia duas pessoas voltando.

Qual é o cume mais bonito?

Para mim, é o Nanga. Porque, lá de cima, você

consegue ver o K2 de muito longe. Consegue ver o

Broad Peak ao lado, o G1 e o G2 também. É uma

vista linda! Você está no topo do Nanga Parbat e

sabe que vai ter de descer tudo aquilo. E, em dez

dias, estará no cume da outra montanha, o K2, que

é lindo, lindo.

No topo do Nanga, você já está na mesma altitude

que os aviões?

Sim. Os aviões voam um pouquinho mais acima.

Lembro que, quando eu estava indo para Skardu,

no Paquistão, o avião passou quase ao lado do

Nanga. Foi incrível de ver. Eu ainda não sabia se

iria escalar a montanha por questões de

patrocínio. Só havia pago o K2. Amigos meus

estavam partindo para o Nanga e me chamaram.

Dei um jeito e acabei indo.

O projeto Quatorze Oito Mil consiste na escalada

das 14 montanhas com mais de 8 mil metros, e

você já esteve em quatro cumes. Como funcionam

os patrocínios para um alpinista brasileiro no país

do futebol?

No momento, estou sem patrocínio. Ainda estou

batalhando para conseguir, e tudo o que eu fiz até

o momento foi do meu próprio bolso. Acabei

organizando algumas pequenas expedições para

conseguir continuar. Devido à pandemia, não sei…

Eu sonho em escalar no ano que vem, mas existe a

possibilidade de eu não dar mais continuidade ao

projeto se não houver patrocínio.

Quanto custa escalar uma montanha?

Dependendo da montanha, as pessoas pagam 65

mil dólares – normalmente. Isso sem incluir o

equipamento.

No Everest, por exemplo, paga-se 11 mil dólares de

taxas governamentais. Você também paga o

serviço de logística do campo base e o trekking

para chegar até lá. Depois, os Sherpas – o mais

caro são os custos com a altitude. Há os Sherpas

que fixam as cordas, também os Sherpas que vão

instalar as barracas e cuidar de você. No fim das

contas, com transporte e treinamentos em outras

montanhas, vai a mais de 100 mil dólares.

Como é a preparação para as expedições?

As pessoas me perguntam muito como eu treino

para subir montanhas. Eu não treino nada! Não

faço academia. Gosto de correr, bicicleta e, às

vezes, faço hidroginástica com  os  velhinhos.  Mas



sempre usei a montanha como treino. As pessoas

treinam muito para subir o Everest. Eu usei o

Everest para treinamento. Acho que só a

mentalidade de eu usar uma montanha tão

perigosa e difícil como treinamento já me leva

além. Porque aquilo ali não é o fim, é só um treino.

A perspectiva fica diferente. E, do campo 2 ao

campo 1, voltamos correndo (risos).

Você fala da importância de conseguir analisar as

situações friamente para tomar a melhor decisão e

saber que pode confiar no próprio julgamento.

Sempre foi psicologicamente forte ou adquiriu

essa força ao longo dos treinos? Como lida com a

ansiedade e o medo?

Sempre fui assim. Lógico, as emoções estão

sempre ali ao lado. É preciso analisá-las… Às vezes,

até penso que uma dor ou o cansaço nada mais é

do que uma emoção. Então, vem a mensagem “tá

doendo”. Mas por que está doendo? Para chamar

atenção. Então, é só trabalhar esse pensamento,

deixar de lado e focar no objetivo. Você está

colocando o corpo em situações de risco extremas.

Ele começa a mandar essas mensagens. “Você está

aqui, pode morrer, pode passar por isso, aquilo…”

Se der atenção a esses pensamentos, eles

dominam você, e vai acabar voltando. É preciso ter

um bom controle emocional. 

Acho que como tudo na vida, quando focamos em

algo que queremos e colocamos energia nisso,

tudo flui naturalmente e não há espaço para

pensamentos de medo e ansiedade, quando já

estamos envolvidos de mente e coração no que

amamos fazer. É muito prazeroso e gratificante,

pois estou escalando por prazer e realização

pessoal.

Uma curiosidade que muitas pessoas têm quanto

aos vídeos das escaladas… Antes de passar por

cristas com mais de 500 metros de queda em cada

lado, você chega a olhar para o abismo ou só

focaliza o caminho que seus pés devem fazer?

Quando   comecei   a   passar   por   essas   cristas,

sempre foquei nos meus pés com tanta

intensidade que os abismos ao lado deixavam de

existir. Assim, seguia 100% focado em cada passo

que dava. Hoje, com mais experiência, desfruto

muito mais das cristas e, muitas vezes, ando nelas

apreciando a paisagem ao redor, olhando para

baixo com muita naturalidade e sem estresse. É

realmente um privilégio estar lá.

Fiamoncini nos cumes do K2 e do Everest, com o
parceiro de escalada, Sergio Mingote
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TEXTO  CLARA JARDIM
 PUBLICADO EM 18 DE JUNHO DE 2021

Hoje, um dos principais trabalhos do paulistano
Rodrigo Raineri é apresentar palestras para
públicos diversos, todas baseadas na sua
experiência como realizador de grandes projetos.
Mas, antes disso, ele foi o primeiro brasileiro a
guiar expedições nos sete cumes, as montanhas
mais altas de cada continente, e a escalar três
vezes com sucesso o monte Everest. No topo das
conquistas, Rodrigo e o amigo Vitor Negrete foram
os únicos brasileiros a escalarem a temida Face Sul
do Aconcágua, um marco para a história do
esporte. Sua perícia engloba, além do alpinismo,
cachoeirismo, mergulhos e voos livres – que tal
descer o Mont Blanc de parapente? Foi explorando
cada um desses esportes que, aos poucos, Rodrigo
transformou sua paixão pela aventura em um
empreendimento, e fez da arte de levar pessoas
além da zona da morte um dos seus êxitos
favoritos. Como fez para concretizar ideias tão
plurais e arrojadas? Aos 52 anos, ele conta os
caminhos, desafios e guinadas da sua carreira.

"Havia pessoas fazendo brita com
as próprias mãos. Pai, mãe, filho
mais velho, até chegar em uma
criança com um martelinho,
batendo pedra em um estado de
pobreza extrema – miséria. E nós
estávamos em uma grande
expedição, gastando recursos
para subir uma montanha." 

Rodrigo
Raineri

Leia Online!



Talvez, o melhor adjetivo para descrever Vera

Fischer seja mesmo exuberante; uma atriz tão

inteira na arte que a soma dos seus fatores é

sempre venturosa, magnética. Ela também

escreve, pinta, direciona a criatividade para

diferentes horizontes e, chegando neles, reluz sem

medos. Mas, mais que uma artista, o que se

encontra ao conversar com Vera é uma mulher

bastante franca, que pensa exatamente o que fala

– sem enfeites. E foi assim que a entrevistei. 

Dias antes de comemorar 69 anos, a atriz que

agora soma 1 milhão de seguidores no Instagram

falou à Uma Revista sobre novos trabalhos,

experiências de vida e esperanças que iluminam

2021. Um spoiler? Melhor, uma advertência: seu

bom humor é altamente contagioso.

Vera, o sucesso da nova websérie Reflexos e da

reprise de Laços de Família evidencia o carinho

que o público tem por você. Nas últimas semanas,

o seu perfil no Instagram ultrapassou a marca de 1

milhão de seguidores, lotado de mensagens de fãs.

Como foi fazer essa transição para um universo

digital de novas possibilidades?

“Você precisa não ter medos, nem receios, nem vergonhas…
Tem que ir para a vida! Foi o que eu sempre fiz.”

Texto Clara Jardim   Fotos Patrícia Lino / Amarelo Urca

Vera Fischer

Publicado em 24 de novembro de 2020

Eu encontrei um mundo gigantesco de

possibilidades. Agora sou parte dele fazendo

séries, peças online, cinema. Fazendo de tudo! Eu

quero estar em tudo isso, o tempo todo! Eu estou

muito feliz de ter feito a websérie Reflexos; foi um

personagem muito denso, muito intenso e que

exigiu muito de mim, apesar de ser uma produção

de episódios de 4 minutos. Foi excelente fazer isso!

Era uma equipe de cinema e eu amei fazer… E vou

adorar fazer mais coisas assim! Que bom que

Laços de Família está fazendo sucesso de novo.

Quem não viu em 2000/2001 está vendo agora.

Crianças e adolescentes estão adorando.

Manifestam carinho, um amor enorme por mim, e

eu fico muito feliz. E até pessoas mais velhas, mais

maduras, que viram na época, hoje veem com

outros olhos. Eu já vivi mais 20 anos, então eles

estão vendo também a minha transformação como

pessoa; que eu cresci, amadureci. Também não

fiquei velha e feia (risos), e isso ajuda muito. Então,

as pessoas mandam mensagens de amor o tempo

todo, e isso é muito bom.

Você conta que a literatura sempre foi uma grande 





AOS 20 ANOS, EU ERA
MEIO EMBURRADA,

MEIO MAL-HUMORADA.
NÃO AGUENTAVA MUITO

A VIDA, NÃO ACHAVA
MUITA GRAÇA NAS

PESSOAS. ACHAVA TODO
MUNDO MUITO FALSO.



companheira, desde cedo. Quando seus livros

foram publicados e fizeram sucesso nas livrarias, o

público descobriu uma Vera também narradora

através da palavra escrita. Como foi o processo de

se tornar escritora?

Bom, desde adolescente, quando eu estudava na

escola de freiras, eu escrevia histórias, escrevia

poemas e ficção. Tudo! Eu sempre tive essa

vontade, mas sem muito compromisso. Sempre li

muito porque quando eu era criança/adolescente

não havia televisão, não havia nada na minha

cidade. Na verdade, eu assisti à televisão pela

primeira vez na minha vida aos 16 anos. Até então,

só tinha a vitrola com rádio, cinema aos domingos

e era isso! Então, eu lia muitos livros… tudo

quanto era livro eu lia. E isso também aumentou,

digamos assim, a minha vontade de viajar nas

palavras, nas histórias; criou um repertório muito

grande de personagens, pensamentos e de textos

dentro de mim. E, em 2004, comecei a escrever o

meu primeiro livro. Foram dois livros, um atrás do

outro. Não são uma biografia narrada, como são

todas as outras biografias. Eu só escrevi o que quis,

sem falar mal das pessoas – acho isso horroroso.

Contei a minha verdade, falei sobre os trabalhos,

sobre a minha visão de vida e tudo mais. E os dois

últimos foram ficções, histórias leves… Quer dizer,

há algumas coisas pesadas, mas são invenções da

minha cabeça. Eu acho que, quando a gente

inventa, na ficção, vale tudo! Vale o bem, vale o

mal, vale o certo, vale o errado! E, assim… Eu

tenho dez livros ainda para serem lançados, que

eu vou pensar com carinho para que seja o mais

rápido possível (risos), quando as pessoas

puderem ir às livrarias comprar livros.

Hoje, a ideia que prevalece sobre Vera Fischer é de

uma mulher forte, que vive sem arrependimentos,

o que significa ter coragem diante da vida. Você já

disse que isso é fundamental para sobreviver ao

sofrimento e sair inteira dele. Como descobriu

essa coragem?

Bom, eu sempre  tive  que  ser,  né?!  Desde  que  eu

resolvi sair da casa dos meus pais. A única forma

que eu encontrei foi a de ser Miss e vencer.

Vencer, vencer, vencer! E, para isso, você precisa

ter coragem. Você precisa não ter medos, nem

receios e nem vergonhas! Você tem que ir! Tem

que ir e trabalhar. Ir para a vida! Então, foi o que

eu sempre fiz. Sempre trabalhei, ganhei meu

dinheiro sozinha e vivi minha vida sem depender

de absolutamente ninguém. E é assim até hoje!

Então, óbvio que quem não tem coragem tem

medo de sofrer, tem medo de ser passada para

trás, tem medo de ser rejeitada pelos outros. Eu

passei por todos os sofrimentos que um ser

humano pode passar, ou talvez mais ou sei lá…

menos! Mas eu saí absolutamente inteira. Estou

muito feliz com a minha vida. Adoro a minha vida.

E é isso aí (risos)! Eu sou corajosa e ponto!

Em tempos de pandemia, você está confiante nos

dias melhores que virão. Como tem sido essa

montanha-russa de 2020 para você, e qual a

importância da esperança e do bom humor no seu

cotidiano?



MAS EU GANHEI UM BOM
HUMOR MARAVILHOSO

COM O PASSAR DOS
ANOS, E EU O USO NO

MEU COTIDIANO.
É IMPRESSIONANTE...

A PARTE POSITIVA,
ELA EXISTE

FUNDAMENTALMENTE!



A esperança é uma palavra que existe em mim.

Sim, eu sempre tive uma coisa positiva. E bom

humor! Talvez, nem sempre tenha tido. Aos 20

anos, eu era meio emburrada, meio mal-

humorada. Não aguentava muito a vida, não

achava muita graça nas pessoas. Achava todo

mundo muito falso. Ainda tem, né (risos)?!

Mas eu ganhei um bom humor maravilhoso com o

passar dos anos, e eu uso esse bom humor no meu

cotidiano. É impressionante a leveza, o bom

humor, a parte positiva, ela existe

fundamentalmente! Eu acho também que, neste

ano de 2020, estou em um caminho cheio de

ramificações, para todos os lados. Para cima, para

baixo… E eu posso ir por todos esses caminhos! 

Porque todos os caminhos vão dar num lado

positivo. Mesmo! Eu estou realizada e feliz.

Trabalhando muito e com pessoas muito

responsáveis e talentosas. Tenho uma equipe

ótima!

As meninas da Amarelo Urca, que fazem gestão de

imagem e redes sociais. Andréa Francez, que é

especialista em direito do entretenimento. Estou

cercada de gente muito competente, moderna e

que tem trabalhado comigo para alcançar o

resultado que vocês estão vendo.

E é isso que eu quero! O ano de 2020 me trouxe

força e está sendo muito bom! Estou fazendo um

monte de coisas novas, diferentes, e ano que vem

farei mais!



Ainda no site da Uma Revista, você
encontra mais entrevistas
exclusivas como a de Cesar Cielo, o
nadador brasileiro que chegou lá.
Além do merecido ouro olímpico e
dos recordes globais, o atleta
representa uma verdadeira cultura
esportiva que alcança jovens
nadadores nos quatro cantos do
país – e sua experiência se traduz
em lições práticas para a nova
geração. O pódio, claro, é feito de
treinos e disciplina, mas também de
exaustão e medo. Como não desistir
no dia a dia? O campeão dos 50
metros livre revela as estratégias
que usa dentro e fora das piscinas.

É como se Aljona Savchenko e
Bruno Massot estivessem
patinando desde vidas passadas.
Ela, da Ucrânia. Ele, da França.
Juntos, representaram a Alemanha
nas últimas Olimpíadas de Inverno,
conquistando o ouro e a perfeição
com a performance La Terre vue du
ciel (A Terra vista do céu). Os
bastidores do pódio eles contam
em entrevista à Uma Revista. A
versão bilíngue também está
disponível online!

Dra. Laura Lucia: A ginecologista
de Foz do Iguaçu que ajuda mais
de 1 milhão de inscritas em seu
canal no Youtube fala sobre a
campanha Saia com Saia, as
quatro atitudes básicas para o
bem-estar da região íntima e um
pouco mais da sua história
profissional, que soma 20 anos
dedicados à saúde da mulher.
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Leticia Wierzchowski, a autora de
A Casa das Sete Mulheres e outros
sucessos, fala sobre liberdade e
nos leva para bem longe da
pandemia por alguns momentos:
“Escrever é se vingar da vida real.”

A fissura labiopalatina pode ser
corrigida por cirurgia e tratamentos,
mas a falta de recursos das famílias
e, também, a desinformação sobre
o assunto prejudica milhares de
crianças que nascem com a
condição todos os anos. Para falar
sobre o tema, convidamos a
jornalista e embaixadora da
instituição filantrópica Smile Train,
Camila Rocha, que compartilha a
sua história no livro Fissurada pela
Vida.

A criadora da ONG Jardim das
Borboletas, Aline Teixeira (foto),
e a enfermeira Andressa Aranha
falam sobre o incansável trabalho
para tratar a Epidermólise
Bolhosa: "A doença me tocou por
conta da sua crueldade.”
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Com experiência na ilustração de
livros e na criação de painéis para
espaços arquitetônicos, Chico
Baldini fala à Uma Revista sobre a
narrativa de suas obras e revela
se o azul é mesmo a cor mais
quente: "Tudo depende de qual cor
estará ao lado do azul. Se for o
violeta, sim. Se for o vermelho, não.
E isso pode ser aplicado a todas as
cores e a algumas coisas da vida!"

O sobrenome a precede. Sim, a
escritora e editora de arte Reila
Gracie é filha de Carlos, o criador do
jiu-jitsu brasileiro, e mãe de Roger,
que detém o título de maior
campeão de todos os tempos. Mas,
longe dos tatames, é ela quem
garante que a história da família
também seja transmitida às
próximas gerações por meio da
obra Carlos Gracie, O Criador de
uma Dinastia, que deve ser
relançada após cinco edições
bem-sucedidas, e cujos direitos já
foram vendidos para virar série de
televisão. 

A história de sucesso da
empresária Sheila Makeda
começa pela determinação de sua
mãe. Na entrevista, ela conta
detalhes da sua trajetória e
compartilha dicas preciosas de
empreendedorismo: "Haverá um
momento em que nada estará
acontecendo – aparentemente.
Mas é invisível, e você verá que
muita coisa está acontecendo no
tempo certo."
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Não dá para perder as entrevistas
com os big riders Carlos Burle e
Lucas Chumbo (foto)! Revelações
de persistência e coragem, os
desafios apocalípticos de Nazaré,
em Portugal, a relação entre mestre
e aprendiz, e mais! Versão bilíngue
disponível na revista digital.

A paulistana Fernanda Hinke
abandonou o mundo da moda
para criar a empresa Meia-Noite
em Paris, que leva brasileiros a
passear de bicicleta pela França.
Em entrevista, a guia conta a
história do seu empreendimento e
da criação de uma associação que
oferece atividades de ciclismo a
públicos vulneráveis como
imigrantes e refugiados – além
de revelar segredos da Cidade
Luz...

Você acha que a síndrome de
Down é uma barreira para a
prática de esportes? O carioca
Denis Igreja é faixa azul de Jiu
Jitsu, e começou a aprender a
técnica em um lugar bastante
emblemático, a academia de
ninguém mais, ninguém menos
que Roger Gracie, na Inglaterra.
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https://www.instagram.com/rogergracieacademy/?hl=en


A criminalista Taís da
Hora fala sobre nova lei

inserida no Código Penal
que criminaliza a

violência psicológica
contra a mulher

MATÉRIA  CLARA JARDIM

Qual o significado prático desse avanço? Atos

que causam dano emocional à mulher passam

a ser crime, com pena de seis meses a dois

anos de prisão, além da multa. A nova lei

também engloba a criação do programa Sinal

Vermelho e aumenta a pena para lesão

corporal. Exemplos de violência psicológica?

Muitos, vamos lá: distorção e omissão de

fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a

sua memória e sanidade; perseguição

insistente, constrangimento, chantagem,

ridicularização, insultos, ameaças e

manipulação; limitar o seu direito de ir e vir,

tirar a sua liberdade de crença e, também,

isolar a mulher do convívio com amigos e

parentes. Todas as agressões citadas acima,

no entanto, já estavam previstas na Lei Maria

da Penha. A diferença é que, agora, a violência

psicológica foi, finalmente, inserida no

Código Penal.

Além da entrevista com a Dra. Taís da
Hora, o site da Uma Revista traz uma
linha do tempo contando a história da
cearense Maria da Penha Maia
Fernandes – a farmacêutica que sofreu
duas tentativas de assassinato por
parte do marido nos anos 80 e ficou
paraplégica por causa de uma delas.
Também, detalhes da Campanha Sinal
Vermelho e mais informações
indispensáveis sobre os direitos da
mulher brasileira na luta contra a
violência.

Como provar que a mulher foi vítima de violência psicológica?
A Dra. Taís da Hora esclarece que é a conduta do agressor que deve ser provada; tais evidências já caracterizam a
mulher como vítima. "Podem ser prints de conversas de WhatsApp, gravações telefônicas, fotos, áudios, e-mails,
notificações do condomínio por barulho como gritos e choro, cópias de processo em casos de chantagem
processual, notas de atendimento dos animais domésticos em caso de agressão a eles, notas fiscais de consertos
de móveis que foram destruídos como forma de ameaçar a vítima, entre outros documentos."

Leia Online!



ENTREVISTAS

MUDAM

PERSPECTIVAS

SIGA UMA REVISTA



QUANDO
DECIDO, NÃO
OLHO PARA

TRÁS

ANA PAULA PADRÃO


