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RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo principal de compreender as dinâmicas socioespaciais das
atividades de escalada realizadas no Maciço Lapinha, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Para
isso, realizou-se um estudo no âmbito da Geografia e seus métodos exploratórios, englobando
desde as pesquisas em campo até as análises de dados em gabinete. Foram realizadas diversas
entrevistas com nomes entendidos como relevantes para a comunidade escaladora de Minas
Gerais e que possuem relação direta com o histórico da prática da escalada no Maciço
Lapinha. Realizou-se uma extensa revisão teórica para que se construísse e se compreendesse
as principais características que configuram as atividades de escalada praticadas nessa área.
Acredita-se que os resultados desta pesquisa podem contribuir, tanto para gestores de áreas de
escalada quanto para os próprios praticantes que participam de organizações civis que
representam a comunidade escaladora tomarem decisões com maior nível técnico de
embasamento. O manejo e gestão de áreas de escalada é um tema de discussão recente e vem
se fazendo presente face à popularização dessa atividade e à pressão dessas áreas, que, em
grande maioria estão em Unidades de Conservação em suas diversas categorias. Sendo assim,
esta pesquisa ocorreu num momento de construção de parâmetros e índices que possam
fornecer subsídios qualitativos e quantitativos sobre a realidade das atividades de escalada em
Minas Gerais. Além disso, a prática da interdisciplinaridade realizada neste trabalho
possibilitou a elaboração do software “Daisy 1.0”, instrumento a ser disponibilizado ao
Parque Estadual do Sumidouro para que este possa otimizar seu sistema de gestão da área de
escalada do Maciço Lapinha. De um modo geral, esse trabalho buscou a realização de uma
Geografia da Escalada, principalmente, ao traçar importantes conexões entre as atividades
exploratórias que cunharam tanto a Geografia, quanto o Montanhismo e a Escalada.

Palavras-chave: Geografia. Montanhismo. Escalada em rocha. Parque Estadual do
Sumidouro. Maciço Lapinha.

ABSTRACT

The present work has the main objective of understanding the socio-spatial dynamics of the
climbing activities carried out in the Lapinha Massif, in Lagoa Santa, Minas Gerais. For this,
a study was carried out in the field of Geography and its exploratory methods, ranging from
field research to data analysis in the office. Several interviews were carried out with names
understood as relevant to the climbing community of Minas Gerais and that have a direct
relation with the history of climbing practice in the Lapinha Massif. An extensive theoretical
review was carried out to build and understand exactly the main characteristics that make up
the climbing activities practiced in this area. It is believed that the results of this research can
contribute to both climbing managers and practitioners participating in civil organizations
representing the climbing community to make decisions with a higher level of technical
support. The management of climbing areas is a topic of recent discussion and has been
making itself present in the face of the increase in the number of practitioners of this activity
and in the face of greater pressure from these areas, which in large majority are in
Conservation Units in their various categories. Thus, this research occurs at a moment of
construction of parameters and indices that can provide qualitative and quantitative subsidies
on the reality of climbing activities in Minas Gerais. In addition, the practice of
interdisciplinarity carried out in this work enabled the elaboration of the "Daisy 1.0" software,
an instrument to be made available to the Sumidouro State Park so that it can optimize its
management system for the climbing area of the Lapinha Massif. In general, this work sought
to carry out a Geography of Climbing, especially when drawing important connections
between the exploratory activities that coined both Geography, Mountaineering and Climbing.

Keywords: Geography. Mountaineering. Rock climbing. Sumidouro State Park. Lapinha
Massif.
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1.

INTRODUÇÃO
Na montanha, os apegos mundanos são deixados para trás e, na ausência de
distrações materiais, abrimo-nos para o pensamento espiritual. Quando
contemplamos o oceano, ou olhamos para o céu, ou até mesmo para o paredão de
pedra de uma montanha, nossa mente sente dificuldade em rotular. O que, na
verdade, estamos vendo? Não há ali coisa real — apenas cor e forma. E quando
paramos de dar rótulos ao que vemos, um sentimento de paz preenche esse vácuo,
nos levando um passo adiante na compreensão do vazio (NORGAY; COBURN,
2002, p.228-229).

1.1

Objeto de estudo e relevância da pesquisa

O montanhismo e a escalada são atividades tradicionais e muito antigas. As primeiras
manifestações de organização em torno delas, por meio dos clubes alpinos, iniciaram-se na
Europa desde as primeiras décadas do século XIX. Atualmente a International Climbingand
Mountaineering Federation (UIAA), fundada em 1932, é a entidade de maior respaldo e
reconhecida pela comunidade escaladora como responsável por determinar os princípios e
valores da atividade que são expostos em um código de ética próprio. Bradford (2017, p.10)
destaca que “a escalada, uma das manifestações do montanhismo, é, atualmente, uma das
mais expressivas formas de atividades ao ar livre, com milhares de praticantes”.
Não há um consenso exato sobre as definições de montanhismo e escalada, nem
mesmo existe uma definição de seu marco inicial. Pela própria relação primitiva e natural
identificada entre os seres humanos e as montanhas, Faria (2006; 2017) acredita que os
grupos mais antigos já praticavam atividades que podem ser consideradas montanhismo.
Contudo, convencionou-se aceitar uma linha temporal marcada pela conquista do cume do
Mont Blanc nos Alpes Franceses, em 1786. Isso ocorreu pelo fato de existirem objetivos
científicos associados a essa conquista, pelas técnicas empreendidas, pelo registro e por ter
gerado um movimento cultural que transformaria a escalada no esporte de alto nível atlético
que é atualmente (BARROS, 2005; BRADFORD, 2017; DAFLON; DAFLON, 2007; FARIA,
2006; 2017; ILHA, 2016; LUCENA, 2008).
Com efeito, as atividades de montanhismo e escalada advindas da cultura europeia que
se iniciaram no fim do século XVIII sempre estiveram conectadas às atividades exploratórias
e de aventura e se desenvolveram no âmbito do naturalismo europeu, das geociências, de
atividades militares e dos movimentos excursionistas. Todas essas atividades têm sua linha
temporal paralela e entrecruzada (BARROS, 2005; DAFLON; DAFLON, 2007; FARIA,
2006; 2017; KRAKAUER, 1999; 2006; LUCENA, 2008).
De acordo com Faria (2006; 2017), as atividades de montanhismo no Brasil remontam
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ao século XVIII com as diversas atividades exploratórias ocorridas no continente americano.
Bradford (2017) destaca a existência de registros da prática de escalada a partir do século
XIX. No início do século XX, a atividade começa a se estabelecer de forma mais firme e, no
final dos anos 1970 e início dos anos 1980, se inicia com maior força o processo de
popularização da atividade de escalada (BRADFORD, 2017; DAFLON; DAFLON, 2007;
ILHA, 2016; LUCENA, 2008). A escalada se desenvolveu de forma tão intensa que, hoje,
conta com uma diversidade de equipamentos especializados, academias e treinamentos
específicos. Toda uma cultura se originou e todo um mercado se abriu em torno dessa
atividade.
A escalada ocorre em praticamente todas as litologias do planeta e todos os grandes
cumes já foram conquistados (FARIA, 2006; 2017). Com o passar do tempo, os objetivos da
atividade foram se transformando até chegar à sua forma mais atual: uma modalidade
esportiva que fará parte dos jogos olímpicos 1 previstos para 2020. Há uma diversidade de
modalidades2 (BRADFORD, 2017; DAFLON; DAFLON, 2007; 2017; FARIA 2006) e isso é
uma das características que torna o entendimento sobre a escalada uma questão complexa de
ser abordada. Ao se estudar de perto, nota-se que essas modalidades não têm limites bem
definidos entre si. Por vezes a prática de uma esbarra na técnica da outra.
A escalada pode ser praticada em pequenos ou grandes blocos rochosos, em paredões,
falésias, fissuras, chaminés e altas montanhas, ou seja, em qualquer tipo de formações
rochosas, de acordo com a necessidade de cada uma das modalidades que surgiram ao longo
de seu desenvolvimento. Esses ambientes naturais onde se pratica a atividade constituem,
atualmente, áreas públicas ou propriedades particulares (BRADFORD, 2017).
As áreas de escalada são, geralmente, ambientes mais frágeis e suscetíveis a
transformações, por serem locais com baixo nível de antropização. Exatamente por isso o
processo de popularização da escalada, principalmente a partir dos anos 1990, desperta
preocupação por parte dos gestores de Unidades de Conservação (UC) e donos de
propriedades particulares onde existe a ocorrência da atividade. Essa preocupação surge,
inclusive, pelos próprios escaladores que são, em muitas ocasiões, os primeiros a notar
impactos ambientais em áreas de escalada muito frequentadas (RIBEIRO; LORENZETTO;
RODRIGUES, 2004). A preocupação com o aumento da pressão em áreas naturais em função
do crescimento do número de escaladores é confirmada por Bradford (2017, p.17), ao afirmar
1

No dia 3 de agosto de 2016, o Comitê Olímpico aprova a participação da escalada como esporte de
apresentação. Trata-se de uma modalidade da escalada que é praticada em muros indoor, em ambientes
controlados.
2
Quadro 01.
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que “a popularização da escalada nas últimas décadas trouxe consigo algumas preocupações
que são comuns a distintos países e situações. São elas: os impactos ambientais e sociais, os
riscos de acidentes e os problemas de acesso a áreas de prática do esporte”.
As preocupações com os impactos socioambientais e com os riscos de acidentes
advindas do processo de popularização da escalada geraram, no início da década de 2000,
uma onda de proibições do acesso a diversas áreas de escalada. O receio dos escaladores
tornou-se uma realidade: “[...] há forte temor entre escaladores de que sua atividade seja
cerceada de forma generalizada, não considerando as características de cada local”
(RIBEIRO; LORENZETTO; RODRIGUES, 2004, p.3). Bradford (2017) confirma essa
situação ao afirmar que
a popularidade da escalada na América Latina tem crescido consideravelmente nos
últimos anos. O aumento da frequência de escaladores em áreas naturais e a
proliferação de opções de entrada no mundo da escalada têm criado situações
desafiadoras em termos de manejo. Enquanto algumas áreas são fechadas para a
prática da escalada, outras sofrem com os efeitos do aumento do uso e de visitantes
despreocupados com seus impactos (BRADFORD, 2017, p.14).

Esse processo ocorreu pelo mundo todo e não somente na América Latina. A questão
da proibição e fechamento de áreas foi tão expressiva que resultou na criação de organizações
internacionais, como o Acceso PanAm, fundado em 2009, que se dedica a “[...] preservar,
proteger e manter o acesso a áreas abertas de escalada e alpinismo no Hemisfério Ocidental”
(ACCESO PANAM, 2016).
Se por um lado esse processo coercitivo gerou atraso no desenvolvimento da atividade
(MAGALHÃES, 2016), por outro, incentivou a organização da atividade em suas diversas
categorias de representação como associações, clubes, federações etc. Como resultado dos
processos organizativos da comunidade escaladora iniciam-se, ainda na década dos anos
2000, os primeiros debates no Brasil, especificamente sobre o tema gestão e manejo em áreas
de escalada.
Como fruto do envolvimento dos escaladores em discussões sobre garantias de
acesso a áreas de escaladas, gerenciamento responsável de impactos e riscos, e
necessidade de ampliação do diálogo entre gestores e usuários, houve a organização
de dois eventos nos últimos anos, no Rio de Janeiro: o Seminário de Mínimo
Impacto em Paredes, com escaladores, biólogos e geólogos e especialistas em direito
ambiental, em fevereiro de 2002, e a I Oficina de Discussão sobre Diretrizes para
Escalada em Áreas Naturais Protegidas, em novembro de 2003, com organização e
participação de escaladores vinculados a clubes e às Federações de Montanhismo do
Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná (FEMERJ, FEMESP, FEPAM), gestores de UCs
da esfera estadual (PR, SP, RJ) e federal (MG, BA, PR), representantes do MMA e
organizações não-governamentais (resumos e deliberações em www.femerj.org)
(RIBEIRO; LORENZETTO; RODRIGUES, 2004, p.3).
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O que aconteceu com a escalada no Maciço Lapinha é um dos casos mais marcantes e
que ilustra perfeitamente todo esse processo ocorrido: da abertura da área, passando pela
proibição até sua regulamentação. As atividades nessa área de escalada se iniciaram em
meados de 1980 (CUNHA JÚNIOR, 2017). O período de maior desenvolvimento ocorreu a
partir dos anos 1990 e, logo no início dos anos 2000, a prática da escalada no Maciço Lapinha
foi proibida (BRADFORD, 2017; RIBEIRO; LORENZETTO; RODRIGUES, 2004). A
Prefeitura de Lagoa Santa realizava a gestão da área e explorava as atividades de turismo no
local, principalmente as visitas à Gruta da Lapinha 3 3 . A proibição ocorreu de forma
institucional através do Decreto Municipal nº. 302/02, que determinava especificamente a
proibição das atividades de escalada (ABREU, 2017; AZEVEDO, 2016; MONTEIRO, 2017;
REIS, 2016; TAVARES, 2016). Dois resultados ocorrem a partir dessa proibição. Primeiro,
ocorreu a migração dos escaladores que frequentavam o Maciço Lapinha para novas áreas e
isso contribuiu, de algum modo, para o desenvolvimento da atividade no Estado de Minas
Gerais. Segundo, foi criada a Associação Mineira de Escalada (AME), entidade que tomou
frente nos diálogos de reabertura da área.
A sinalização positiva para reabertura só ocorreu em 2006, quando da implementação
do Parque Estadual do Sumidouro (PESU). Esse rearranjo territorial permitiu que a AME
fizesse parte do processo de implementação efetiva dessa UC e ocupou uma cadeira no
Conselho Consultivo do PESU. O Plano de Manejo 4 elaborado para o PESU englobou as
atividades de escalada e após diversas reuniões e a definição de uma proposta normativa para
regular a atividade, em 2011, ocorre a reabertura da área. Esse processo resultou na criação de
uma portaria específica5 que estabelece as diretrizes e normas para a realização das atividades
de escalada no Maciço Lapinha.
Do mesmo modo que cada área de escalada possui suas características específicas,
tanto ambientais quando no modo cultural que os escaladores a utilizam em suas diversas
modalidades, as histórias de proibição e regulamentação de áreas também possuem
características muito distintas. Ao redor do mundo, as muitas Unidades de Conservação (em
suas diversas categorias) onde ocorre a prática da escalada passaram por processos de
proibição até formularem seu devido sistema de gestão. O Yosemite National Park, o Joshua
3

A Gruta da Lapinha faz parte do complexo rochoso Maciço Lapinha. Possui uma importância arqueológica,
paleontológica e cultural em nível internacional. Essa gruta faz parte das riquezas cársticas exploradas por Peter
Lund (1801 - 1880) em meados do século XIX.
4
Documento elaborado pela empresa Gheospera Consultoria Ambiental Ltda., publicado em outubro de 2010,
atendendo à demanda de implementação do PESU pelo Governo de Minas Gerais.
5
Portaria IEF nº138: Estabelece os procedimentos a serem observados para a realização das atividades de
escalada no PESU (Anexo III).
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Tree National Park, o Parque Nacional Los Glaciares, o Parque Nacional da Serra dos
Órgãos e o Parque Nacional dos Três Picos são alguns exemplos. Os parques do Rio de
Janeiro são exemplos de gestão e manejo 6 bem mais avançados em relação a Minas Gerais,
pelo fato de haver no estado fluminense uma cultura de montanhismo bem mais antiga
(ILHA, 2016).
Ponto importante a ser observado neste quadro que se configura é que os diálogos e as
negociações em torno das áreas de escalada, via de regra, ocorrem por parte da comunidade
escaladora. Contudo, as organizações de escaladores em suas diversas categorias configuram
entidades civis sem fins lucrativos, o que denota a condição, na maioria das vezes, de
trabalhos voluntários. Isso significa que essas organizações passam por momentos de
crescimento e por momentos de esvaziamento. Como não há um movimento constante, tornase um desafio para as organizações conseguirem se manter ativas e dar conta de toda a
complexidade que envolve os debates acerca do manejo e gestão de áreas de escalada.
É uma característica comum, não só no Brasil, que áreas de escalada sejam adotadas
por grupos de escaladores locais, denominados por Bradford (2017) como Organização Local
de Escalada (OLE). Tais grupos realizam, em certos níveis e graus diferenciados, a gestão e o
manejo da área que adotam. Esses grupos geralmente estabelecem acordos verbais com os
proprietários, principalmente das áreas de escalada que estão em terrenos particulares,
situação bem comum por todo o País. Bradford (2017) entende que, pelo fato de a escalada
ocorrer em áreas naturais e possuir valores ambientais, esportivos, sociais e culturais
intrínsecos, os praticantes desenvolvem uma conexão afetiva com essas áreas: a clara
expressão do sentimento de topofilia do qual trata Yi-Fu Tuan (1980).É esse sentimento que
motiva os escaladores a criar as OLEs e realizar atividades que convergem aos processos de
manejo e gestão de uma área, mesmo que de forma espontânea e voluntária7.
Outra das preocupações advindas com a popularização da escalada é a questão do
risco inerente à atividade. No Brasil não existe legislação específica que isente os gestores de
UCs ou proprietários de áreas particulares da responsabilidade legal em caso de acidentes,
principalmente se há cobrança pela prática da atividade. Para que os gestores de UCs e
proprietários de áreas pudessem ser protegidos e amparados legalmente, adotou-se um
costume que é a assinatura de um documento popularmente chamado de “Termo de
6

Constam nos Anexos as regras do Parque Nacional do Itatiaia como exemplo.
Diversas OLEs realizam atividades básicas nas áreas, como recolhimento de lixos e detritos, marcação de
trilhas, interdição de vias onde há nidificação de aves rupícolas, instalação de placas de aviso e segurança e todas
essas ações podem ser consideradas parte do manejo de uma área de escalada (RIBEIRO; LORENZETTO;
RODRIGUES, 2004; BRADFORD, 2017).
7
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Conhecimento de Riscos”8 (BRADFORD, 2017; RIBEIRO; LORENZETTO; RODRIGUES,
2004).
No Brasil, em termos legais, o montanhismo e a escalada estão vinculados ao turismo
de aventura. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da NBR 15.397
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017), estabeleceu “[...] os
resultados esperados e as competências mínimas para condutores de turismo de aventura nas
atividades de montanhismo e escalada”. Para os praticantes de escalada, que são considerados
por Bradford (2017) como “visitantes especializados”, a ideia de formação de guias e
condutores é questionável. Em muitos casos, escaladores não “formados” mediante essas
normas possuem maior grau de experiência e habilidades do que a própria norma da ABNT.
A escalada, por natureza, é uma atividade de aventura e foi calcada em valores de liberdade e
exploração. O “visitante especializado” deseja correr riscos (BRADFORD, 2017). Em geral, a
comunidade escaladora ainda é um dos poucos nichos que mantém o desejo e o gosto pela
aventura, ao contrário do quadro geral exposto existente:
[...] a sociedade atual está deixando de o espírito de aventura morrer pouco a pouco,
porque a juventude de hoje vem perdendo quatro qualidades presentes nos geógrafos
e demais exploradores/viajantes de outrora: a capacidade de correr riscos, a
necessidade de liberdade, o anticonformismo e o desejo de explorar e conhecer
novas realidades. [...] a aventura tornou-se um produto de consumo comum, pelo
qual se paga (FRANCESCHI, 2003 apud AMORIM FILHO, 2006, p.52).

Ainda não existem recursos nem instrumentos públicos legais que permitam, facilitem
ou mesmo estabeleçam parâmetros e normatizações para a organização de áreas de escalada.
Atualmente, portanto, o tema é tratado no âmbito legal estabelecido para as Áreas Protegidas
(AP) ou, no caso brasileiro, no âmbito das UCs.
O processo de formulação de bases para que a gestão e manejo em áreas de escalada
consiga atingir definições legais específicas ainda é um assunto em construção. Nos últimos
anos, a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) vem estabelecendo
parcerias e gerando diversas ações para desenvolver e organizar a atividade no sentido de
capacitação técnica e de se aprofundar nos debates sobre o tema. Uma dessas ações ocorreu
recentemente, nos dias 04 e 05 de maio de 2017, com a realização do 3º Encontro Nacional de
Parques de Montanha9.
Várias áreas utilizam esse recurso. O praticante assina o termo ciente dos riscos que corre, “isentando” o
responsável pela área da responsabilidade sob o praticante. Contudo, esse documento não garante que o gestor
ou proprietário não sejam responsabilizados perante a legislação vigente
9
Encontro realizado no Rio de Janeiro, no Parque Nacional da Tijuca, Morro da Urca e MONA Pão de Açúcar
em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e organizado pela
8
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Diante do quadro exposto, notam-se os desafios a serem enfrentados pela comunidade
escaladora, pelos gestores públicos vinculados às UCs e pelos proprietários de áreas de
escalada particulares.
O estudo sobre a dinâmica espacial da escalada é uma lacuna a ser preenchida e a
geografia, por meio do tratamento da informação espacial, tem importantes contribuições
para a organização, gestão e manejo das áreas de escalada. Dado o volume de informações 10 e
sua dispersão, tornam-se necessários trabalhos inclinados a promover uma geografia geral
sobre a escalada com a realização de inventários, sistematizações e espacialização de dados
que possam subsidiar processos de gestão e manejo das áreas. Os mapas passíveis de serem
elaborados a partir dessas informações podem constituir instrumentos de alto valor estratégico
para esses processos. A diversidade da análise geográfica pode revelar informações
importantes ainda escondidas pela dispersão dos dados sobre a realidade das atividades de
escalada. A web e os novos instrumentos digitais, principalmente o GPS de uso popular em
smarthphones, permitiram a geração e o registro de milhares de informações sobre áreas de
escalada. No entanto, essas informações geradas praticamente não são mapeadas, nem
analisadas por uma perspectiva essencialmente geográfica.
A organização Outdoor Alliance(2017)11 desenvolve um dos poucos trabalhos que de
fato caminha no sentido do tratamento da informação espacial. Contudo, abarca diversas
outras atividades ao ar livre e não só a escalada. No site dessa organização é possível ter
acesso a mapas, gráficos e índices que mensuram fluxos e dinâmicas acerca das atividades em
questão.
A Federação de Montanhismo e Escalada de Minas Gerais (FEMEMG) promoveu
uma importante iniciativa com a “Croquiteca Online”, instrumento de utilização livre,
fornecido pelo Google Maps, no qual o escalador pode colaborar inserindo pontos de áreas de
escalada e informações que considera relevantes. No entanto, consiste em um instrumento que
não apresenta a semiologia gráfica necessária que o tratamento da informação espacial
proporciona para uma análise geográfica científica.

Federação de Montanhismo e Escalada do Rio de Janeiro (FEMERJ) e pelo Acesso PanAm. Na ocasião foi
lançando o Manejo de escalada: manual sobre questões atuais e a produção de um plano de manejo. Há que se
observar que a pesquisa cujos resultados constam desta dissertação se iniciou em 2016, quando esse material
ainda não havia sido lançado.
10
Podem ser encontradas centenas de blogs, sites etc. de escaladores que registram suas escaladas realizadas e
vias conquistadas. Antes da Internet, toda essa informação era registrada em croquis e guias das áreas de
escaladas. Nos últimos anos esses guias e croquis têm se tornado mais completos e sofisticados.
11
Organização que agrega diversas atividades praticadas ao ar livre, criada com objetivo de aliar a
“conservação” das áreas naturais ao acesso com devidos processos de gestão e manejo.
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Dessa forma, a opção pelo estudo de caso do Maciço Lapinha como objeto de
pesquisa ocorreu em função de todo o quadro exposto acerca das atividades de escalada.
Trata-se de uma história que passa por todos os processos descritos, desde o início da
atividade, o processo de proibição até a posterior reabertura.
O caso ocorrido no Maciço Lapinha é um dos ícones mineiros, talvez até brasileiros,
que ilustra os desafios postos no que concerne à gestão e ao manejo de uma área de escalada.
É, também, um dos poucos casos em que se tem um registro documental que permite estudos
e análises mais profundos. O PESU, atualmente responsável pela gestão do Maciço Lapinha,
detém um arquivo de dados gerado pelo “Termo de Conhecimento de Riscos” que os
escaladores têm que preencher quando do acesso à área de escalada. Porém, esses dados não
são digitalizados nem tratados, consistindo somente em arquivos armazenados. É possível
imaginar a riqueza da informação que se esconde na falta de tratamento desses dados. Outro
importante registro específico sobre o caso do Maciço Lapinha consiste em um documentário
chamado “E as vias da Lapinha?” (BAÍA; WEISSMAN, 2015), realizado antes da reabertura
da área. Esse documentário, produzido em 2010 e disponibilizado no YouTube em 2015,
também serviu como instrumento que os escaladores utilizaram como parte do processo de
mobilização para reabertura da área. Além disso, esse material audiovisual registra parte da
história do desenvolvimento da escalada no Maciço por meio de entrevistas com os primeiros
escaladores que conquistaram a área e sua percepção sobre o processo de fechamento; é,
portanto, um “prato cheio” para estudos no campo das abordagens culturais da geografia.
O estudo do caso do Maciço Lapinha, portanto, pode contribuir para a evolução dos
complexos processos de gestão e manejo de áreas de escalada ao investigar e registrar como
se deu a dinâmica e desenvolvimento das atividades de escalada naquele local. Para Bradford,
[...] o manejo da escalada deve levar em consideração tanto as práticas utilizadas no
passado — seja localmente ou em outras áreas — como o próprio contexto em que a
situação está ocorrendo. Ou seja, apesar de não existir "receitas de bolo" definidas
para cada situação, o estudo de outros casos, das soluções encontradas e do
entendimento do processo estabelecido pode levar à adequação de acordo com o
contexto local (BRADFORD, 2017, p.10).

Dessa forma, acredita-se que este trabalho trará contribuições a todos os atores sociais
envolvidos nesse processo. Espera-se, ainda, que possa fornecer subsídios para o tratamento
da informação espacial e para a realização de uma Geografia da Escalada.
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1.2

Objetivos de pesquisa

Conforme demonstrado, uma das arestas existentes sobre o tema é a ausência de
estudos geográficos que possam, de fato, mensurar a dinâmica espacial da escalada. Até o
momento, ainda não foram realizadas análises espaciais que permitam regionalizações que
levem em conta a dispersão e expansão das atividades de escalada por uma perspectiva
geográfica geral. Por isso, não é possível mensurar com exatidão quantas áreas de escalada
realmente existem no Brasil, por exemplo. Além disso, muito menos se sabe sobre fluxos,
frequência e características dessas áreas. Percebe-se, assim, uma carência excessiva de
organização, sistematização e mapeamento da escalada.
Assim, o aprofundamento sobre o tema trouxe questões mais complexas, ao se pensar
sobre a realização de uma geografia da escalada: o que configura de fato uma área de
escalada? Tendo em vista toda a diversidade de modalidades, que critérios e parâmetros
podem definir uma área de escalada? Quando uma via é conquistada em um paredão rochoso
e nunca mais é repetida, por exemplo, o simples fato da ocorrência da atividade poderia
configurar aquele local como uma área de escalada? Que tipo de padrão existe entre essas
diversas áreas que podem constituir parâmetros para suas regulamentações? Tais questões
ilustram algumas das diversas lacunas a serem respondidas.
Diante do quadro exposto, este trabalho se propõe a investigar e compreender como se
deu o desenvolvimento das atividades de escalada no Maciço Lapinha, iniciado em meados
dos anos 1980 e que culmina em 2011 com a reabertura da área para a escalada. O estudo da
dinâmica socioespacial das atividades de escalada do Maciço Lapinha, que abrange o
conhecimento e sínteses de informações sobre quantidade de escaladores por períodos,
percentual de homens e mulheres escaladores, tempo de permanência na área, receita gerada
pelo acesso e origem dos praticantes dessa atividade constituiu o foco central da pesquisa. O
objetivo geral abrangeu, ainda, investigação sobre a história de regulamentação da escalada
no Maciço Lapinha por meio de entrevistas disponíveis com escaladores e gestores públicos
que participaram desse processo e de realização de novas entrevistas.
A partir do quadro geral exposto, formularam-se os seguintes objetivos específicos:
1. estudar e analisar o contexto geográfico e histórico do desenvolvimento das atividades
de escalada realizadas no Maciço Lapinha;
2. coletar, tratar e espacializar os dados primários obtidos pelo preenchimento dos
“Termos de Conhecimento do Risco” do PESU;
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3. propor à gerência do PESU adequações ao sistema de gestão das atividades de
escalada do Maciço Lapinha, principalmente por meio do estabelecimento de um
sistema digital de controle de acesso.
Acredita-se que pela realização dos objetivos propostos seja possível revelar cenários
que ainda não foram observados, fornecendo perspectivas de análise sobre o caso, com maior
respaldo. A percepção da comunidade escaladora sobre o Maciço Lapinha, a dinâmica
geográfica, a situação da área e a observação e análise dos instrumentos de gestão que o
PESU utiliza são questões que a pesquisa pode demonstrar.
Espera-se, portanto, que o presente estudo possa constituir material organizado por uma
perspectiva geográfica de análise espacial que contribua para o avanço nos processos de
gestão e regulamentação de atividades de escalada.

1.3

Procedimentos metodológicos

A pesquisa fundamentou-se, principalmente, nas noções de Geografia como uma
ciência que carrega em seu bojo uma pluralidade inexorável e que possui princípios
orientadores12 que estiveram presentes na formação do campo geográfico em todas as suas
fases e que permitem unidade à Geografia. Buscou-se abordar o tema a partir desta geografia
unificada, um proceder científico que transita pelas nuances humanas e físicas (AMORIM
FILHO, 2006). Travassos (2010, p.40) destaca a importância de geógrafos que foram
“capazes de aliar os estudos físicos e humanos”. Sendo assim, propõe-se caminhar por
correntes geográficas que se propõem a realizar geografias plurais (AMORIM FILHO, 2006).
As linhas teóricas que Travassos (2010) percorreu para a realização de sua pesquisa
sobre a importância cultural do carste e das cavernas também fundamentaram a pesquisa,
principalmente no que diz respeito aos procedimentos da observação-participante. Na
pesquisa foram realizados diversos trabalhos em campo que possibilitaram a vivência e
observação no universo dos escaladores e no cotidiano das atividades do PESU que dizem
respeito à gestão das atividades de escalada no Maciço Lapinha.
Outra linha teórica-metodológica que respalda a formulação do trabalho são as noções
de pesquisa concebidas por Hissa (2013).

12

Amorim Filho (2006) cita oito princípios orientadores da geografia: causalidade, localização ou posição,
conexão, atividade, extensão, unidade terrestre, geografia geral e regional ou diferenciação de áreas. Cada um
deles formulado no decorrer do desenvolvimento da geografia e em suas diversas escolas.
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Pesquisar é se aproximar de questões tomadas como relevantes e mergulhá-las em
teorias que fazem pensar. As teorias, ao nos interrogarem, porque também nos
fazem pensar, direcionam questões para as próprias perguntas de pesquisa. Esse
exercício teórico, que parece bastante complexo, é que conduz a ideia de que toda
pesquisa se inicia com um processo: o de problematizar, identificado como aquele
que põe em dúvida e, portanto, nos questiona a todos e, principalmente, interroga
àquele que pergunta e pesquisa (HISSA, 2013, p.31-32).

Hissa (2013), como tantos outros pensadores contemporâneos, vem questionando o
status quo do que se convencionou a chamar de “ciências exatas”, ou “duras”, principalmente
aquelas mais diretamente advindas do paradigma positivista. Ao problematizar noções e
conceitos de pesquisa, o autor propõe uma caminhada científica pautada por perspectivas
mais críticas, sem necessariamente cair nos campos das geografias radicais. Zaar (2015)
menciona que, para Reclus (1830-1905), “[...] os geógrafos devem ser capazes de analisar
fenômenos que colocam em movimento tanto fatores físicos e naturais quanto humanos e
sociais. Somente deste modo apreenderão a complexidade do mundo” (RECLUS apud
ZAAR, 2015, p.2).
Nos Métodos da geografia (1972), de Pierre George, encontrou-se uma perfeita
passagem que ilustra a ciência geográfica pela qual se buscou caminhar:
A pesquisa geográfica recorre sucessiva ou simultaneamente aos métodos de cada
uma das ciências de que se vale para chegar ao conhecimento analítico dos dados
incluídos nas combinações que constituem o objeto de seus estudos fragmentários
ou globais. Poderá ser buscada na maneira de dirigir o estudo das relações: torna-se
então uma filosofia da natureza [...]. O problema essencial reside na coleta de dados
e na determinação das formas e intensidades das relações entre os dados. A coleta de
dados atrai o geógrafo para o campo — e para os quadros metodológicos das
ciências de análise que dizem respeito ao meio natural e aos fatos humanos. [...].
Diante da impossibilidade de um enciclopedismo, inatingível devido ao
desenvolvimento de cada um dos ramos da pesquisa, paira sobre a geografia a
ameaça de um fracionamento. [...] é indispensável, entretanto, que [...] os
pesquisadores geógrafos não se descuidem de agir como geógrafos [...] (GEORGE,
1972, p.8-10).

As linhas teóricas apresentadas convergem de modo a permitir a constituição de um
arcabouço teórico coerente. Sendo assim, pela natureza do tema tratado aliado às concepções
teóricas da Geografia, optou-se por uma pesquisa de cunho exploratório e descritivo que
integrou as análises qualitativas e quantitativas. Sobre a dicotomia qualidade/quantidade, no
apontamento de Hissa (2013) merece destaque o fato de que
as quantidades são feitas de corpos subjetivos, e isso significa que a existência
quantitativa a representar um conjunto de objetivos é tributária de signos a ele
encaminhados. Signos que indicam diversidades culturais e históricas. A
quantificação é um processo de abstração e, como qualquer outro, incorpora
subjetividades. O que se pode distinguir são as pesquisas. [...] Elas podem ser de má
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qualidade quando se apoiam, dogmaticamente em ideias de distinção — entre
qualidades e quantidades — sem qualquer significado substantivo e, por tal motivo,
banalizam tanto a qualidade como as quantidades (HISSA, 2013, p.79).

São esses, portanto, os principais traços teóricos pelo qual se escolheu caminhar. Por
fim, em relação às questões metodológicas, considera-se que a pesquisa estará sempre
imbuída de valores socioculturais do pesquisador (CAPRA, 2002; FEYERABEND, 2007;
HISSA, 2013; MATURANA, 1999; MORIN, 2001).
A seguir, estão listados e descritos os procedimentos de pesquisa que permitiram a
realização dos objetivos propostos.

1.3.1 Revisão bibliográfica e revisão sobre outros materiais de pesquisa

Realizam-se pesquisas em diversos tipos de materiais que tratam do universo do
montanhismo e da escalada. Pôde-se ter acesso a uma vasta lista de livros sobre o tema, de
onde fundamentou-se a construção das noções e conceitos para que se pudesse compreender a
realidade do caso do Maciço Lapinha. Além disso, a diversidade de material audiovisual
encontrado também contribuiu para o melhor entendimento da linguagem desse universo. O
estudo de todos esses materiais revelou as conexões que constituíram os fatores causais das
atividades de escalada no Maciço Lapinha.
Também foi realizada uma pesquisa mais específica em publicações nacionais,
abrangendo dissertações, teses e artigos científicos. Encontrou-se uma diversidade de temas
abordados sobre a atividade de escalada. Alguns desses temas competem principalmente às
áreas de Educação Física, Medicina, Turismo e Psicologia. Em relação às questões ambientais
que dizem respeito especificamente à escalada, só foram encontrados, na pesquisa, trabalhos
internacionais. Teve-se acesso, por meio de contatos acadêmicos internos, a um trabalho de
uma geógrafa eslovena 13 que propõe a atividade de escalada como oportunidade de
desenvolvimento sustentável para as áreas de escalada, o que demonstra o nível mundial de
abrangência do tema.
Em relação ao material de pesquisa específico sobre a escalada de Minas Gerais,
utilizou-se o trabalho de Mariano e Melo Júnior (2002), a principal referência das
informações sobre a história e as áreas de escalada de Minas Gerais registradas até o ano de
2002. Esse material serviu como fonte para que se realizasse o primeiro mapeamento das
áreas de escalada de Minas Gerais a partir de uma perspectiva regional, acerca da dinâmica da
13

Petra Novak (2016). Pela dificuldade de tradução, não foi possível estudo aprofundado desse trabalho.
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escalada mineira.
Extraíram-se da Croquiteca Online da FEMEMG os dados de ocorrência de atividades
de escalada registrados após o ano de 2002. Esse fato permitiu a visualização da expansão das
atividades de escalada nos últimos anos. Ressalta-se que os dados são incompletos e sem
critérios definidos, portanto, trata-se de mapeamentos exploratórios. Revela-se um largo
campo de estudos a serem realizados, ao se pensar na necessidade de registro e confirmação
das informações sobre essas áreas de escalada, além da definição de parâmetros e critérios
que possam organizar essa informação.
A partir do estudo do documentário “E as vias da Lapinha?” (BAÍA; WEISSMAN,
2015), praticamente único registro histórico do caso da proibição do Maciço Lapinha,
selecionaram-se os escaladores a serem entrevistados e extraíram-se importantes informações
sobre o processo de proibição da área e sobre a percepção da comunidade escaladora acerca
desse fato.
Também foram levantados documentos institucionais do PESU que se referem ao
processo de regulamentação da escalada no Maciço, como o Plano de Manejo do Parque, que
menciona a atividade de escalada no local. A AME também forneceu documentos que
auxiliaram a construção histórica do processo ocorrido. Todo esse material levantado
contribuiu na compreensão do desenvolvimento da escalada no Maciço Lapinha.
1.3.2 Entrevistas (diálogos de pesquisa)
Todas as entrevistas foram realizadas utilizando recursos audiovisuais profissionais,
de modo que esses registros foram arquivados para serem utilizados em futuras pesquisas ou
na formulação de produtos audiovisuais (vídeos documentários, por exemplo).
Conforme mencionado, a seleção dos entrevistados partiu inicialmente do
documentário “E as vias da Lapinha?”. Foi elaborada uma planilha (APÊNDICE A) com o
conteúdo das entrevistas de cada um dos participantes do documentário. Dos 17 depoentes,
entrevistaram-se 11 desses nomes para a pesquisa. A realização da entrevista ocorreu em
forma de diálogo semiestruturado, a partir de um roteiro prévio. Contudo, tentou-se ao
máximo seguir as premissas de Hissa (2013) acerca das entrevistas de pesquisa, para que
possam possibilitar, por parte do próprio entrevistado, a estruturação do diálogo. Esse
exercício permitiu, inclusive, que os próprios entrevistados indicassem outros nomes que
consideravam relevantes para participar das entrevistas. Ou seja, os próprios escaladores
apontaram nomes que não haviam sido previamente selecionados.
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O roteiro elaborado para os escaladores que participaram do documentário “E as vias
da Lapinha?” (BAÍA; WEISSMAN, 2015) consistiu em 5 tópicos gerais:

1.

como o entrevistado teve contato com a escalada;

2.

o que o entrevistado sabe a respeito da história da escalada de forma geral;

3.

o que entrevistado sabe a respeito da história da escalada em Minas Gerais;

4.

o que o entrevistado pensa e como compreende o processo ocorrido no Maciço
Lapinha;

5.

como o entrevistado avalia o sistema e as regras de gestão atual para a realização da
escalada no Maciço Lapinha.
Desta forma foi possível comparar as transformações (ou não), da percepção dos

escaladores sobre o processo ocorrido no Maciço Lapinha cotejando as entrevistas antigas
com as realizadas na pesquisa. Para garantir maior respaldo e abrangência, além dos
escaladores, foram entrevistados funcionários do PESU, inclusive o gerente atual do Parque
que vivenciou todo o processo de reabertura do Maciço para a escalada.
Para os outros entrevistados que não estavam diretamente relacionados à história do
Maciço Lapinha, a abordagem consistiu basicamente em 3 tópicos:

1.

história da escalada geral e das primeiras escaladas em Minas Gerais;

2.

organização de clubes, associações e participação da comunidade escaladora nos
processos de gestão e manejo;

3.

questões ambientais.

No Apêndice desta dissertação, consta uma planilha (APÊNDICE B) com os nomes
dos entrevistados, local e data da entrevista, o tema principal abordado e se o depoente faz
parte ou não do documentário.
No total 32 pessoas foram entrevistadas. Todas as entrevistas foram transcritas e
compõem parte do Apêndice, para que possam ser consultadas em futuros estudos. O
conteúdo das entrevistas abrangeu, por fim, uma diversidade e riqueza de temas que dão
margem a outras pesquisas e em diversos campos científicos.
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1.3.3 Trabalhos de campo
Em relação ao Maciço Lapinha, realizou-se um trabalho de campo focado no
reconhecimento do local e dos setores 14 de escalada. Todos os setores foram visitados,
inclusive os que atualmente estão proibidos. A partir dos métodos de observação e descrição
da geografia, foi realizada uma comparação da paisagem entre os setores liberados e os
setores proibidos. Foram observadas três categorias da paisagem local que dizem respeito às
atividades da escalada: trilhas de acesso aos setores, base dos setores de escalada e paredes de
escalada. A análise dessas categorias vai ao encontro da metodologia proposta por Bradford
(2017). Também foram realizados registros fotográficos que podem subsidiar futuras
comparações pelo monitoramento fotográfico, um dos instrumentos de gestão do PESU para
as áreas de escalada. Essa atividade de campo permitiu a elaboração de um relatório 15 da
situação atual, comparando os setores liberados com os setores proibidos, e serviu também
para confrontar as informações acerca das vias existentes com as vias registradas por Mariano
e Melo Júnior (2002).
Outro trabalho de campo foi realizado nas instalações do PESU, a fim de coletar os
dados primários obtidos pela informação presente nos “Termos de Conhecimento de Riscos”
(ANEXO I) que são preenchidos pelos escaladores ao se registrarem na portaria do PESU.
Todo o conteúdo foi digitalizado com uso do Software Excel, permitindo o tratamento e a
espacialização dos dados existentes utilizando o Software ArcGIS®. A partir do modelo do
“Termo de Conhecimento de Riscos” que o PESU utiliza, foi possível aferir as seguintes
informações: quantidade de escaladores, por períodos (dia, mês, ano) e por gênero; frequência
média; renda gerada pela frequência dos escaladores; origem dos escaladores que frequentam
o Maciço Lapinha e tempo médio de permanência na área. Esse procedimento permitiu uma
das primeiras iniciativas de registro e análise quantitativa de uma área de escalada. Os dados
coletados correspondem aos anos de 2002 (quando o “Termo” começou a ser aplicado na
portaria) 2016. O ano de 2017 não foi registrado por tratar-se de um ano atípico16.
Além disso, houve oportunidade de participação nas reuniões do Grupo de Trabalho
(GT) Lapinha, responsável por orientar os procedimentos de gestão da escalada na área.
14

O Maciço Lapinha possuiu 13 setores de escalada. Nem todos estão liberados para a prática da atividade.
Como será detalhado em capítulo específico, as áreas de escalada podem ser divididas em setores.
15 15
Esse relatório foi apresentado durante a realização da pesquisa à gerência do PESU, monitores e membros da
AME. O relatório na íntegra encontra-se no Apêndice D.
16
No dia 01 de março de 2017 o PESU comunica a suspensão provisória do atendimento ao público em função
do encerramento do contrato entre o IEF e a empresa Verso Terceirização, que disponibilizava a maioria dos
colaborados do PESU. As atividades só retornaram ao normal a partir de setembro de 2017.
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Também foi possível participar de reuniões da AME e do Centro Excursionista
Mineiro (CEM). Todas essas atividades serviram para subsidiar as histórias e as informações
que foram sendo levantadas ao longo da pesquisa.
Também foram realizadas atividades de campo em outras áreas de escalada. O
objetivo desses campos consistiu em conhecer outras realidades e suas características. Além
disso, várias entrevistas foram unificadas a essas atividades de campo, ou seja, aproveitou-se
o momento em que o escalador estava no local para realizar o registro. Algumas das áreas de
escalada visitadas em Minas Gerais foram: Pedra Branca, em Caeté; Pedra Grande, em
Itatiaiuçu/Igarapé; áreas de escalada no município de Ferros; Parque Sapucaia e Pedreira, em
Montes Claros; Rastro de São Pedro, em Arcos; Gruta do Baú, em Pedro Leopoldo; Sítio do
Rod, em Lagoa Santa; Biribiri, em Diamantina; Pico do Baiano, em Catas Altas; Pedra
Rachada, em Sabará e; áreas de escalada em São João da Mata.
Houve a participação no 3º Encontro de Parques de Montanha e na Abertura de
Temporada de Montanhismo, eventos realizados no Rio de Janeiro. Essa atividade de campo
permitiu o contato com o universo dos escaladores cariocas, ambiente onde a produção e as
discussões sobre os temas de montanhismo e escalada são mais desenvolvidos.
A realização desses trabalhos de campo possibilitou de fato uma imersão ao universo
dos escaladores, o que fez com que conceitos e linguagens dessa comunidade pudessem ser
bem compreendidos, além de observar as questões mais atuais que dizem respeito ao
montanhismo e escalada no Brasil.

1.3.4 Cooperação interdisciplinar
Este tópico trata de uma interessante conexão ocorrida durante a pesquisa. Foi possível
a realização de uma parceria interna no âmbito institucional da PUC Minas, entre o Programa
de Geografia — Tratamento da Informação Espacial e o Curso de Graduação em Sistemas de
Informação, da PUC Betim. O curso cedeu 3 estagiários que foram convidados a participar,
de forma não remunerada, do desafio de desenvolver um software que pudesse contribuir no
sistema de controle de acesso dos escaladores no PESU. Sob orientação do presente
pesquisador, o resultado foi a criação do software batizado como Daisy 1.017, um programa
capaz de realizar a função de registro e validação da entrada no PESU, contribuindo para que
o sistema passe a ser informatizado. Desta forma, poderão ser realizadas consultas acerca da
17

O nome faz alusão a um equipamento específico da escalada, uma fita de ancoragem denominada Daisy
Chain.
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dinâmica e fluxo do movimento e todas as quantificações possíveis, sem necessitar todo o
processo de tratamento realizado aqui descrito. Constitui, também, uma iniciativa pioneira no
que concerne ao tratamento da informação espacial da escalada. Os arquivos específicos de
instalação estão devidamente arquivados e registrados no Apêndice desta dissertação, em
formato digital.
Vale destacar que essa tarefa inspirou um dos estagiários participantes a desenvolver
seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) justamente sobre a elaboração do software Daisy
1.0.
Em resumo, a realização dos procedimentos listados ocorreu em três fases de pesquisa
que foram reunidas no fluxograma representado na Figura 1. A Fase 1 diz respeito às
primeiras leituras, às revisões bibliográficas e ao processo de arranjo da parceria
interdisciplinar citada. Essa fase subsidiou a preparação para a execução da Fase 2, que diz
respeito aos trabalhos de campo e às entrevistas. A Fase 3 consiste na organização e no
tratamento do material e de todas as informações coletadas, tanto qualitativas quanto
quantitativas. A análise de todo esse material permitiu que se chegasse, portanto, aos
resultados da pesquisa.
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Figura 1 - Fluxograma metodológico

Fonte: Elaborado pelo autor.
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2

BASE EPISTEMOLÓGICA: CONSTRUINDO CONCEITOS E NOÇÕES
Chegaram a quase a 5.400 metros — mais alto, Humboldt anotou com alegria, que
dois cientistas franceses, Charles-Marie de La Condamine e Pierre Bouguer, que
exploraram aquela parte dos Andes na década de 1730 a fim de medir o formato da
Terra. Eles haviam subido a pouco menos de 4.500 metros. As montanhas
enfeitiçavam Humboldt. Não eram apenas as exigências físicas ou a promessa de um
novo conhecimento. Havia também algo transcendental (WULF, 2016, p.131).

2.1

O desenvolvimento do montanhismo e da escalada: contextos históricos
Analisar o desenvolvimento de uma atividade pela perspectiva geográfica e seus

princípios orientadores, principalmente sua causalidade, requer um exercício epistemológico
significativo. Conforme estabelecido pelos procedimentos metodológicos, realizou-se uma
revisão teórica sobre o tema de modo que fosse possível compreender as relações causais que
originaram a escalada no Maciço Lapinha, parte da Área de Proteção Ambiental Carste de
Lagoa Santa, em Minas Gerais. Sendo assim, a busca pelos conceitos e noções do
montanhismo e da escalada constituem parte principal deste capítulo.
A partir dos estudos realizados, compreendeu-se que existem duas grandes linhas
teóricas sobre o montanhismo. Uma delas o concebe como uma atividade que evoluiu
naturalmente, junto ao próprio desenvolvimento humano. Essa linha de observação parte dos
incontáveis registros primitivos em função da relação natural existente entre o ser humano e
as montanhas em suas diversas formações litológicas. Conforme demonstra Faria (2006),
“uma coisa é certa, ninguém inventou o montanhismo, o que aconteceu foi uma evolução
lenta e contínua da forma e dos propósitos com que as pessoas subiam montanhas e isso pode
ter ocorrido isoladamente em vários cantos do mundo” (FARIA, 2006, p.14).
Contudo, há outra linha que considera o montanhismo uma atividade advinda da
cultura europeia de subir montanhas, marcada, principalmente, pelos objetivos que se buscava
atingir nestas ascensões (BARROS, 2005; BRITO, 2008; DAFLON; DAFLON, 2007).
Acredita-se que essas duas linhas teóricas não são excludentes, contanto que se façam
os devidos exercícios epistemológicos para que se consiga estabelecer certos limites sobre as
noções e conceitos envolvidos nestas terminologias, montanhismo e escalada.
Pode-se aceitar, portanto, a ideia de um montanhismo primitivo e utilitarista, como um
fenômeno natural que se desenvolveu aos próprios desafios de sobrevivência humana (Figura
2), conforme aponta Faria (2006, p.14): “As relações do Homem com as montanhas são muito
antigas e variadas, podendo ter diversos objetivos: busca de alimentos, uso como barreira de

37

segurança contra invasão, uso militar, e [...] uso da montanha com fim religioso”. As obras de
Faria (2006; 2017) conduzem-nos a leituras extensas sobre as diversas nuances exploratórias
de todas as regiões do planeta onde a prática do montanhismo esteve presente. Contudo, essas
atividades, primitivas e utilitaristas, resultantes das necessidades urgentes de sobrevivência,
ou quaisquer outros fins que fossem, como religiosos, aventureiros ou esportivos, ainda
estavam longe de se constituir o montanhismo que originou a escalada na modernidade.

Figura 2 – Aspectos gerais da “atração” exercida pelas montanhas aos seres humanos.
Nas fotos tem-se o exemplo de um Templo Budista na China e da caverna utilizada pelos
católicos (Sainte-Baume), na região da Provença, França.

Fonte: Travassos (2009; 2012).
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Sendo assim, como exercício epistemológico, aceitaram-se na pesquisa cujos
resultados aqui se apresentam as convenções principais da construção da noção de um
montanhismo que possui um “marco inicial”. Trata-se do mesmo exercício que se faz ao se
pensar na epistemologia da Geografia:
[...] si queremos analizar el desarrollo de la ciência geográfica em sus relaciones
causales, debemos examinarlo como ocorrido com respecto a un determinado centro
de cultura. Porque unicamente a partir de um punto determinado se puede seguir la
lenta ampliación del horizonte y, al mismo tiempo, los profundos progresos
científicos de lãs representaciones y opiniones doctas que se hayan formado acerca
Del cuerpo terrestre y del aspecto y acidentes de su superfície. Este punto de partida
debe ser el círculo de cultura europeomediterráneo. [...] Cada pueblo tiene su
Geografía local, um conocimiento, de territórios más o menos extensos alrededor de
supatria y, cada uno, um horizonte geográfico particular [...] (KRETSCHMER,
1942, p.8).

O estudo realizado foi concebido, portanto, nessa mesma linha de raciocínio exposta.
Partiu-se de um centro de cultura dispersor da atividade. Por mais que em todas as partes do
mundo tenham existido montanhistas com seus diversos objetivos e propósitos, não há como
negar que os europeus aperfeiçoaram toda a questão técnica, que deu origem à atividade da
escalada e suas diversas modalidades praticadas atualmente. O próprio Faria (2017) admite
que
[...] devemos reconhecer a influência europeia, pois eles difundiram essa atividade
em quase todas as suas colônias. O tipo de montanhismo que praticamos teve início
quase simultâneo na Argentina, África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, Estados
Unidos, México, Nova Zelândia e alguns outros países, e seguiu quase que fielmente
o que era feito no começo do século 19 na Europa (FARIA, 2017, p.13).

Pela perspectiva europeia, existem duas referências sobre o que se considera como
marco inicial das atividades de montanhismo. Uma delas é a história da ascensão de
Francesco Petrarca (1304-1374)18 ao Mont Ventoux (1.910 m), na França, em abril de 1336.
Conforme aponta Brito (2008),
a inauguração do montanhismo como atividade em si é atribuída a Petrarca, que em
1336 subiu ao alto do monte Ventoux, com 1910 metros de altitude. A descrição
desta escalada se difundiu por todo o mundo, através de um relato cheio de
simbolismo em que Petrarca transforma sua experiência em alegoria religiosa
(BRITO, 2008, p.62, grifo nosso)19

Filólogo, poeta e romancista, conhecido também como “pai do humanismo”.
Note-se como Brito (2008) utiliza as palavras montanhismo e escalada como sinônimos. Esta é uma das razões
pelas quais se pensou a relevância de um exercício epistemológico. Dentro da comunidade escaladora há grandes
18
19
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No entanto, Daflon e Daflon (2007, p.10) apontam que “Dois anos antes dele [de
Francesco Petrarca], em 1334, o filósofo Jean Buridan já havia feito o cume do Ventoux, a
fim de buscar argumentos cosmológicos para seus escritos”. Independentemente da exatidão
histórica, pode-se inferir a partir dessas duas informações que, desde o século XIV, já existem
registros de atividades de montanhismo com outros fins que iam além do utilitarismo.
A outra referência europeia que se estabelece como marco inicial do montanhismo e
mais aceita no âmbito na comunidade escaladora é a conquista do cume do Mont Blanc
(4.808m) 20 , em 1786. Brito (2008, p.10) concorda ao afirmar que “[...] foi sobretudo a
conquista do Mont Blanc, em 1786, que marcou o início da existência do montanhismo”
(p.62). E, para Daflon e Daflon (2007), “não está errado quem diz que o montanhismo
começou de fato com a conquista do Mont Blanc [...]”.
A conquista do Mont Blanc iniciou-se quando o naturalista suíço Horace-Bénédict de
Saussure (1740-1799), em 1760, ofereceu um prêmio para quem encontrasse uma rota viável
até o cume. Saussure tinha objetivos de realizar medições científicas, principalmente
climatológicas. Somente vinte e seis anos depois do desafio lançado, em 1786, o cume do
Mont Blanc é conquistado pelos franceses Jacques Balmat e Michel-Gabriel Paccard
(BARROS, 2005; BRITO, 2008; DAFLON; DAFLON, 2007; HAUCK, 2009; KRAKAUER,
1999):
[...] o dr. Michel-Gabriel Paccard inventou o esporte de escalar montanhas em 8 de
agosto de 1786 ao fazer a primeira ascensão ao Mont Blanc na companhia de
Jacques Balmat, um caçador de cabras-montesas habitante da região. [...] os dois
excêntricos alpinistas receberam um prêmio em dinheiro equivalente a sessenta
dólares americanos [...] (KRAKAUER, 1999, p.110).

Diferente do montanhismo “filosófico” praticado no século XIV, o montanhismo
inaugurado no Mont Blanc teve motivações científicas, comprovado pelo fato de que, um
ano depois, houve uma segunda ascensão ao cume com objetivos ainda mais claros,
conforme destaca Faria (2006):
Horace-Bénédict de Saussure, que era físico, naturalista e montanhista, fez
observações de umidade relativa do ar durante a segunda ascensão do Mont Blanc
(4.807 m), em 1787. Naquele ano, Saussure e seu filho fizeram mensurações
meteorológicas por duas horas no Coldu Géant (3.360 m), quando observações
comparativas eram feitas nas cidades de Chamonix (1.050 m) e Genebra (375 m).
Com esses dados, ele pôde estudar a diferença de temperatura em altitude e sua
variação diurna, o que foi uma contribuição significativa para as ciências
atmosféricas (FARIA, 2006, p.15).

20

Há divergências na exatidão desta informação. Em Faria (2006) encontrou-se o valor 4.807 m.
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Do ponto de vista científico e sociocultural, a conquista do cume do Mont Blanc é
uma verdadeira revolução. Até então, não havia registro humano em montanhas acima dos
4.500 metros. O mundo das altitudes pertencia a seres míticos (Figura 3), dragões e monstros
de todas as espécies (BARROS, 2005; BRITO, 2008; DAFLON; DAFLON, 2007; FARIA,
2006; HAUCK, 2009). Essa conquista baniu de vez os dragões e os seres mitológicos dos
cumes das montanhas. Daflon e Daflon (2007), ao citarem o trecho de uma revista espanhola
sobre o tema, demonstram o quadro que se configurou à época, a partir do feito realizado:
A revista espanhola Desnível, em seu editorial da edição de número 142, define bem
este movimento: “A partir de 1786, nada mais parou a busca da beleza que existe
nas montanhas. A primeira ascensão ao Mont Blanc foi um grito no cume, cujo eco
se estendeu por todo o mundo e que trouxe em seguida novas ascensões. [...] As
repetições ao Mont Blanc e primeiras ascensões a cumes alpinos mais acessíveis,
deram passos a objetivos mais desafiantes. Mas, acima de tudo, veio algo muito
mais importante. Então, e não antes, se desencadeou um movimento que trouxe
consigo um universo cultural próprio”. [...] Foi mais do que uma simples revolução
alpina, foi uma revolução humana, pois ali surgia o alpinismo, três anos antes da
Revolução Francesa e em plena Revolução Industrial (DAFLON; DAFLON, 2007,
p.11-12).

Figura 3 - A entrada da “Caverna das Bruxas” em mapa histórico da região do Lagoa
de Cerknica (Eslovênia), elaborado por Valvasor, em 1689

Fonte: Travassos (2010, p.118).

A conquista do Mont Blanc gerou, portanto, um movimento. Em sequência, cada um
dos cumes da cadeia dos Alpes, inóspitos e hostis, foi sendo conquistado. Conforme aponta
Barros (2005, p.34), “Durante os 70 anos seguintes, algumas conquistas notáveis foram feitas
na cadeia dos Alpes, entre elas o Jungfrau (1811), Finsteraahorn (1812), Watterhorn (1854) e
o Monte Rosa (1855)”. Krakauer (1999, p.110) confirma a manifestação desse movimento ao
dizer que “[...] os alpinistas ambiciosos voltaram sua atenção para as centenas de picos-
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satélites e suas paredes a pique — as lendárias Chamonix Aiguilles — que cravejam as cristas
do maciço como o dorso de um estegossauro”.
Todo o desenvolvimento desse movimento, dessa cultura de escalar montanhas, esteve
inicialmente atrelado ao contexto naturalista exploratório que se desenvolvia paralelamente
na Europa (Figura 4). Com as rotas para os cumes traçadas, diversos tipos de estudos puderam
ser realizados. Conforme demonstram Daflon e Daflon (2007, p.13), “O alpinismo, na
primeira metade do século XIX, teve forte motivação científica. A alta montanha era um
universo absolutamente novo, que despertava a curiosidade de pesquisadores dos mais
diversos campos do saber”.

Figura 4 - Exibição do Museu Alpino Esloveno, em Mojstrana, Eslovênia

Fonte: Travassos (2016).
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O próprio Humboldt (1769-1859), considerado um dos principais organizadores da
Geografia, foi um dos inúmeros naturalistas que voltaram sua atenção às altas montanhas.
Humboldt realizou estudos exploratórios e comparativos sobre as diversas cadeias de
montanhas, suas litologias e vegetações, além de ter realizado estudos sobre as conexões dos
fatores ambientais sobre todos esses fenômenos naturais. Sua obra Quadros da natureza é
permeada pela descrição das aventuras e expedições realizadas. Em suas obras é possível
perceber diversas passagens nas quais o naturalista menciona conexões entre a litologia, a
fauna e a flora, evidenciando o desenvolvimento entrelaçado de todas essas atividades.
Do equador aos polos, iguais rochas reaparecem agregadas em ambos os
hemisférios, como se atraíssem ou repelissem mutuamente. [...] Cada expedição
acrescente aos domínios da história natural novos animais e novas plantas. [...] O
estudo da crosta terrestre [...] revela bem na constituição das partes que compõem o
invólucro sólido, na estratificação e reaparição das diferentes massas, uma
concordância que excita a admiração do geólogo. Percorra-se a cadeia dos Andes ou
as montanhas centrais da Europa, por toda a parte onde parece que uma formação
como que chama a outra (HUMBOLDT, 1953, p.159).

Em uma de suas expedições, em 1802, Humboldt chegou a escalar o vulcão
Chimborazo (6.310 m), no Equador. De acordo com Wulf (2016), não chegou ao cume, mas
conseguiu alcançar uma altitude de cerca dos cinco mil metros, o que foi suficiente para que
concebesse a teoria da Sucessão Altitudinal de Floras 21 (Figura 5). Essa investida de
Humboldt, totalmente exploratória e aventureira, é considerada “um feito notável para a
época, não só do ponto de vista esportivo, mas por ter trazido para a ciência notáveis
contribuições” (PAPAVERO; TEIXEIRA; PRADO, 2013, p.222).
A “corrida” pelos grandes cumes iniciada pela conquista do Mont Blanc passou a ter
uma forte vertente política além dos objetivos científicos. A “revolução” das montanhas,
portanto, coincide com o período intenso do naturalismo europeu e quase que paralelamente
ao início da Revolução Francesa (1789), o que acentua a presença de uma nuance sóciopolítica no montanhismo. As nuances exploratórias, científicas, políticas e esportivas, todas se
fundiram ao desenvolvimento do montanhismo ao longo dos séculos. Segundo Faria (2006)
[...] conquistar montanhas e explorar terras selvagens não era apenas desejo de
aventura científica e esportiva, atrás também havia toda uma máquina
governamental e geopolítica, porque essa atividade dava prestígio ao país
explorador, principalmente os que tinham tendências colonialistas [...]. Nas
expedições oficiais patrocinadas pelo governo britânico, era imperativa a presença
de cientistas e técnicos [...]. Com o domínio do mapa eles poderiam controlar
21

Essa teoria é considerada também uma das bases da formação da biogeografia ao associar distribuição às
características da flora rupestre, nesse caso (PAPAVERO; TEIXEIRA; PRADO, 2013).
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militarmente [...] e usufruir de conhecimentos que os permitiram explorar os
recursos naturais (FARIA, 2006, p.17).

Figura 5 - Mapa da Sucessão Altitudinal de Flora do vulcão Chimborazo

Fonte: Roehrich (2016).

O montanhismo se desenvolveu ao longo de século XIX, portanto, diante do complexo
quadro político e conflituoso que se configurava na Europa. A veia colonialista e militar
estava também envolvida nesse desenvolvimento. Por esse motivo, o acesso aos cumes
virgens representava uma forma de dominação territorial e cultural. Afinal, a questão
territorial é sempre uma questão de poder (SOUZA, 2015).
Os conhecimentos monteses contribuíam fortemente para a formação de estratégias
militares e, emerge dessa conexão uma espécie de montanhismo militar. Em relação à questão
cultural, quando a conquista dos cumes extrapolou a Europa, povos tradicionais foram
sobrepujados e tiveram seus hábitos e cultura totalmente modificados com a presença dos
montanhistas. O caso dos sherpas22é um dos clássicos que ilustra essa realidade. Para esse
povo, o monte Everest (8.848 m) chama-se Chomolungma (NORGAY; COBURN, 2002). A
conquista de uma montanha e o seu “batismo” pelo estrangeiro representa algumas das faces
controversas da cultura rupestre naquele período. Faria (2006) apresenta um interessante
exemplo dessa questão:

22

Povos tradicionais habitantes da cadeia do Himalaia.
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Quando se fala em substituição de nomes de montanhas, o Denali (6.194 m) é um
dos melhores exemplos. Quando o Alaska ainda fazia parte da Rússia, o que ocorreu
até o século XIX, os exploradores russos já conheciam essa montanha com o nome
Bulshaia Gora, o que quer dizer Grande Montanha. Porém, muitos anos antes dos
russos, as tribos nativas da cultura Atabasca, de origem Inuit (esquimós), já tinham
alguns nomes para ela, entre eles: Dghelay, Ka’a e Deenaalee. Deste último,
derivou-se o nome Denali [...]. Em 1889, exploradores americanos em busca de ouro
avistaram a montanha e a batizaram oficialmente em 1897 com o nome do candidato
à presidência dos Estados Unidos, Willian McKinley, nome pelo qual a montanha
ficou mundialmente conhecida (FARIA, 2006, p.29).

Independentemente do complexo quadro de evolução exposto, apartando as questões
ideológicas e históricas envolvidas em toda essa trama de acontecimentos, havia, por outro
lado, o contexto positivo de todas as descobertas e pesquisas possibilitadas com o enlace do
montanhismo. Por isso, nesse período, os escaladores recebiam grande prestígio social, pois
eram os guias capazes de se arriscar e chegar a locais hostis e de difícil acesso. Os escaladores
que chegavam primeiro a um cume virgem hasteavam a bandeira de seu país e isso dava,
tanto para o escalador quanto para o país que esse representava, prestígio e reconhecimento
internacional. Uma demonstração dessa notoriedade é encontrada em Reclus (1985):
A cada ano os alpinistas conquistam vários desses montes inviolados até o presente
e mostram aos amigos o caminho que é preciso seguir para escalá-los; esses
pequenos espaços, alçados nas regiões glaciais do ar, assim como as vastas
extensões da zona ártica e da zona antártica, não podem mais se subtrair às
investigações do homem (RECLUS, 1985, p.44).

Não se deve ignorar que, no decorrer da realização de diversas expedições nos
processos de conquista de altas montanhas, muitos escaladores morreram. Percorrer as
grandes altitudes implica, de fato, sérios riscos. Além do óbvio risco de queda, há o risco da
hipobaropatia, conhecida popularmente como “mal da montanha” 23 . O fato de pessoas se
prestarem a passar por esse tipo de risco em ambientes totalmente hostis contribuiu
diretamente para a formação do arquétipo do escalador como uma espécie de herói, ao colocar
a vida em risco para alcançar um objetivo maior (Figura 6). Conforme demonstra Brito
(2008):

23

Trata-se do efeito que as altitudes elevadas causam nos seres humanos. A redução da pressão atmosférica e a
rarefação do ar a partir da altitude dos 2.400 m geram diversos sintomas, como dor de cabeça, falta de apetite,
náusea, vômitos, vertigens, hemorragia nasal, sonolência, inchaço das mãos e dos pés; todos esses sintomas
podem resultar em edema pulmonar ou cerebral, levando à morte. Esses efeitos ocorrem diferentemente em cada
pessoa.
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O escalador assume o papel de alguém que se sujeita a privações e sofrimentos, que
luta contra os obstáculos para cumprir sua missão. Para Bachelard, esta imagem
lembra o mito de Atlas, que sustentava o mundo às costas. Assim como o deus
grego, o alpinista gosta do seu fardo, demonstra sua força e coragem, está orgulhoso
de sua tarefa [...] (BRITO, 2008, p.77).

Figura 6 - Detalhe de três cartões de coleção produzidos pela empresa Liebiga partir de
1920. A empresa começou a produzir cartões colecionáveis em 1872

Fonte:Liebigcollection

Essa alusão mencionada por Brito (2008) talvez seja a principal força motriz que levou
a comunidade escaladora a expandir sua atividade independente das questões geopolíticas ou
científicas externas ao processo do desenvolvimento do montanhismo. Assim, a prática
constituiu-se com um fim voltado a si mesmo, ou seja, o objetivo da escalada para os
escaladores é, propriamente, a escalada. Apenas a ascensão já representava motivo suficiente
para que montanhas fossem escaladas, independentemente dos objetivos científicos ou
políticos que se podiam explorar junto ao montanhismo. Assim, com seus objetivos bem
definidos, os escaladores iniciam processos de organização de sua atividade.
Também nessa época dourada e de grande efervescência surgiu entre os alpinistas o
interesse em se reunir e organizar, o que levou à criação de inúmeros clubes e
associações. Em 1857, foi fundado em Londres o primeiro clube de montanha da
história, o The Alpine Club. [...]. Logo depois surgiram os clubes alpinos austríaco,
suíço, italiano e alemão. Em 1874, foi fundado o Club Alpin Français, que apenas
um ano depois já contava mil sócios (DAFLON; DAFLON, 2007, p.14).

A partir da segunda metade do século XIX, quando parte expressiva dos grandes
cumes já havia sido conquistada, inicia-se uma primeira fragmentação nas atividades de
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montanhismo. A motivação científica começa, de certo modo, a perder importância e a rota a
ser percorrida passa a constituir um dos principais desafios da prática da atividade. Desta
forma, os escaladores se voltam ao objetivo de percorrer rotas diretas para os cumes, portanto,
mais íngremes e mais difíceis, tanto física quanto tecnicamente. Essa ação revolucionou, mais
uma vez, toda a história. Daflon e Daflon (2007) apontam que
[...] no início da segunda metade do século XIX que se começa a surgir uma certa
infraestrutura para facilitar as ascensões dos alpinistas nos Alpes. [...] a partir de
1850, o alpinismo deixou a aura científica e passou a ser visto e praticado como um
jogo, um esporte. Foi aí que ele viveu o que ficou conhecido como os anos dourados
do alpinismo. [...] alpinistas europeus, mas especialmente ingleses, passaram a
conquistar todo e qualquer cume virgem. Para se ter uma ideia, somente nos Alpes,
entre 1863 e 1865, foram registradas primeiras ascensões de 100 cumes principais
(DAFLON; DAFLON, 2007, p.13).

E para que essas ascensões fossem possíveis necessitou-se do desenvolvimento de
diversos equipamentos e recursos técnicos exclusivamente para as escaladas (cordas,
calçados, roupas, abrigos etc.) e vários outros tipos de ferramentas (Figura 7). Muitos desses
equipamentos foram desenvolvidos pelos próprios escaladores, que, a cada experiência,
percebiam a demanda específica e construíam um novo equipamento. Além dos recursos
técnicos, as habilidades corporais foram aliadas ao desenvolvimento de condicionamento
físico e treino. Ainda de acordo com Daflon e Daflon (2007),
Foi o britânico Albert Frederick Mummery, porém, quem criou as bases do
alpinismo moderno no final do século XIX. Com o tempo, já conquistados os cumes
ainda virgens, a graça do jogo passou não mais a se escalar um cume pela primeira
vez, mas sim alcançá-lo pelo seu lado mais difícil e desafiador. A mudança de
mentalidade exigia novos materiais, foi então que surgiram os primeiros
antecessores dos piolets e grampões, e quando se começou a usar cordas nas
escaladas com objetivo de proteger os escaladores (DAFLON; DAFLON, 2007,
p.14).

A partir de então, a atividade da escalada torna-se, necessariamente, vertical, se
modernizando e se distanciando da prática do montanhismo clássico que possuía, antes de
tudo, o objetivo de se chegar ao cume de uma montanha, mesmo que o percurso não fosse por
rotas íngremes e difíceis. Ou seja, a prática de uma caminhada pelas montanhas ou qualquer
tipo de ambiente rupestre, pode ser considerada montanhismo. Mas a escalada em rocha
envolve diretamente a questão vertical, onde o praticante necessita utilizar o apoio dos
membros superiores e inferiores, além de uma gama de recursos e habilidades técnicas que se
desenvolveram especificamente para essa atividade. Por isso pode-se assumir uma linha
evolutiva com marcos referencias. Neste caso, destaca-se, novamente, o fato dos
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“montanhistas primitivos”, que, por mais habilidades e técnicas que tenham empregado em
sua prática, não formaram uma cultura rupestre, como ocorreu na Europa com a conquista do
Mont Blanc. Pode-se estabelecer, portanto, que a escalada em rocha é uma prática advinda
diretamente do montanhismo.
Contudo, conforme afirma Hauck (2017), esses termos
[...] não são sinônimos. Claro que a escalada surgiu do montanhismo [...]. O
montanhismo é o ato de ascender montanhas. Há entendimento que uma ascensão é
uma escalada, seja técnica ou não. Por isso falamos que escalamos o Aconcágua ou
Everest, que são montanhas muito grandes, mas que para chegar ao cume não é
necessário usar as mãos (PEDRO HAUCK, 2017).

Popularmente os termos montanhismo e escalada são sinônimos. O dicionário
HOUAISS (2009) compreende o montanhismo como o “esporte que consiste em escalar
montanhas, rochas, etc. ou nelas fazer excursões; alpinismo 24 ”. Essa definição é a exata
expressão do senso comum, de que todos esses termos são sinônimos. Mas, para a
comunidade escaladora, há muitas diferenças, algumas sutis, outras marcantes. E são essas
diferenças que caracterizam e dão sentido à atividade de escalada em rocha e suas diversas
modalidades praticadas atualmente. Deste modo, pode-se conceber o montanhismo como um
conceito matriz que originou diferentes atividades rupestres e a escalada seria uma dessas
atividades. Bradford (2017) confirma essa noção ao dizer que montanhismo é uma
Prática esportiva e de lazer que se caracteriza pela ascensão em montanhas e
elevações rochosas, por meio de caminhadas ou escaladas, com diferentes graus de
dificuldade e tempos de duração. O termo “montanhismo” abrange as seguintes
atividades e suas práticas derivadas: caminhadas em montanha (de curta e longa
distância, eventualmente incluindo pernoites); escalada em rocha (esportiva ou
tradicional); escalada em gelo e neve; alta montanha; bouldering e escalada em
muros artificiais (BRADFORD, 2017, p.138).

O caráter esportivo da atividade é outra nuance altamente relevante no
desenvolvimento da escalada. Como mencionado, no momento em que a prática passa a ser o
próprio fim da atividade, com objetivos de conquistar rotas cada vez mais desafiadoras,
estabelece-se um novo marco. O período entre o fim do século XIX até o fim do século XX é
marcado por feitos inacreditáveis no universo da escalada. Parte do desenvolvimento
esportivo emergiu da ação dos escaladores de repetir rotas já existentes. No entanto, com o
24

O termo alpinismo abrange noções tanto do montanhismo quanto da escalada. No entanto, diz respeito apenas
a essas atividades quando praticadas nos Alpes. Encontrou-se na literatura o termo “andinismo”, que constituiria
a prática dessas atividades nos Andes. Popularmente utiliza-se a terminologia alpinista para designar os
escaladores. Convencionou-se também aceitar o termo “alpinista industrial” para caracterizar as pessoas que
realizam trabalhos verticais em ambientes urbanos.

48

objetivo de percorrê-las em tempo menor. Isso serviu, também, para o processo de
especialização da atividade, refletido pela criação de estratégias e planos de conquista, sempre
no sentido de aperfeiçoar os recursos demandados para a realização das ascensões. Assim,
rotas que eram consideradas difíceis tornam-se, em tempos futuros, rotas fáceis e são
escaladas de forma cada vez mais rápida e aprimorada tecnicamente.
Em 1881, quando Albert Mummery, Alexander Burgener e Benedict Venetz
venceram a assustadora Aiguille du Grepon, o feito foi considerado sobre-humano.
No entanto, num momento visionário após a escalada, Mummery previu que seria
apenas uma questão de tempo o Grepon perder sua reputação de “escalada mais
difícil dos Alpes” e passar a ser considerado “um passeio para senhoras. Cem anos
depois [...], novas técnicas, melhor equipamento e uma explosão populacional nas
alturas determinaram exatamente o tipo de desvalorização que ele temia [...]
(KRAKAUER, 1999, p.111).

Figura 7 - Raras fotografias de Albert Frederick Mummery escalando. A) Mummery
escala emuma fenda na rocha que leva o seu nome na Agulha do Grépon,Maciço do
Mont Blanc, França. Em B, Mummery escala o Pico Cristallo, nas Dolomitas italianas

Fonte: Domínio Público.

Krakauer (1999) ilustra, na passagem citada, o que ocorre a partir do fim do século
XX, esses “cem anos depois”. Na verdade, já em meados do século XX muito se havia
avançado no universo da escalada. Já haviam sido estabelecidos equipamentos, métodos,
procedimentos e técnicas próprias de ascensão, permitindo que o nível de segurança do
escalador aumentasse. Essa evolução técnica possibilitou a fundamentação da escalada como
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uma prática esportiva e de lazer que, por sua vez, trouxe sua popularização nos anos 1980. É
nesse período que, simultaneamente, em diversas partes do mundo inicia-se a prática da
escalada esportiva. Conforme demonstra Abreu (2014),
A escalada esportiva é a modalidade mais nova do montanhismo, sua origem data
meados da década de oitenta quando estruturas artificiais dentro de ginásios
esportivos foram construídas simulando as vias de escaladas conquistadas em
paredões rochosos por toda Europa. Estas estruturas tinham como finalidade
permitir aos escaladores a prática contínua do esporte durante o inverno, mantendo
seu condicionamento físico para a temporada de escalada ao ar livre (BERTUZZI et
al., 2011; DRAPER; CANALEJO; FRYER, 2011; GILES; RHODES; TAUNTON,
2006; QUAINE; MARTIN; BLANCHI, 1997). Com o tempo, a escalada esportiva
deixa de ser apenas um meio de manter-se condicionado e passa a ser a atividade
fim, com praticantes, regras específicas e equipamentos próprios (BERTUZZI,
2001; MACLEOD et al., 2007) (ABREU, 2014, p.13).

No entanto, a escalada esportiva não se restringe apenas àquela atividade praticada em
estruturas artificiais. Observe-se como Bradford (2017) define a escalada:
Prática esportiva e de lazer que se caracteriza pela ascensão em obstáculos íngremes
com diferentes graus de dificuldade e tempos de duração e usando equipamentos e
técnicas específicas. O termo “escalada” abrange as seguintes atividades e suas
práticas derivadas: escalada em rocha (esportiva ou tradicional); escalada em gelo e
neve; alta montanha; bouldering e escalada em muros artificiais (BRADFORD,
2016, p.136).

Desta forma, a noção de escalada esportiva também engloba os diversos tipos de
estruturas rochosas naturais e não somente os muros artificiais. Desde a prática em pequenos
blocos rochosos até paredes de alturas diversas. A principal característica que define a
escalada esportiva é que, nela, a chegada ao cume da montanha deixa de ter qualquer
importância. Além disso, essa modalidade busca rotas cada vez mais verticais e negativas,
sendo o final da rota estabelecido na própria parede vertical25, sem que o escalador acesse o
cume.
A prática da escalada esportiva em ambientes naturais conferiu a diversas áreas de
escalada a qualidade de campo-escola. Trata-se de uma noção popular entre a comunidade
escaladora, para definir áreas de escalada onde existem rotas acessíveis para escaladores
iniciantes, de modo que estes possam ter contato com os primeiros fundamentos do esporte. O
Maciço Lapinha é um perfeito exemplo de uma dessas áreas de escalada consideradas campoescola.
Há todo um procedimento técnico que configurou essa característica. Os denominados “tops” consistem em
parafusos instalados nas paredes, nos quais o escalador se fixa e realiza os procedimentos do rapel, uma técnica
utilizada para a descida.
25
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O desenvolvimento da escalada esportiva incentivou o surgimento de diversas outras
modalidades. Esse processo não anulou a antiga cultura da atividade, nem mesmo os valores
éticos e culturais cunhados pelos montanhistas. Entretanto, de um modo geral, os escaladores
entrevistados durante a pesquisa observaram que as escaladas consideradas “clássicas” ou
“tradicionais” (que se caracterizam principalmente pela conquista de novas rotas e da chegada
ao cume) vêm perdendo praticantes enquanto as novas modalidades vêm ganhando cada vez
mais adeptos e se popularizando cada vez mais. De acordo com Bradford (2017), um dos
fatores que explica a popularização da escalada esportiva ocorre porque se trata de uma
modalidade
[...] relativamente fácil de se aprender e requer um número baixo de equipamentos,
mas por outro lado exige um condicionamento físico excelente. Pelo tamanho da
via, aproximações geralmente curtas, tipo de proteção e o fato de estimular o aspecto
social da escalada, esse estilo se tornou bastante popular (BRADFORD, 2016, p.28).

Outros fatores e características da popularização da escalada esportiva e seu
crescimento também são demonstrados por Abreu (2014):
Nos últimos 20 anos, o número de praticantes aumentou atingindo mais de cinco
milhões de escaladores ao redor do mundo no ano de 2006 (KUBIAK et al., 2006).
Prova da crescente popularidade desta desafiante modalidade esportiva é o aumento
de 40 para mais de 254 academias de escalada entre os anos de 1988 e 2003 no
Reino Unido (GILES et al., 2006). Este aumento do número de praticantes da
escalada esportiva, pode ser explicado por diversos motivos: o desenvolvimento de
técnicas, equipamentos de segurança mais eficientes e confortáveis, a facilidade de
acesso aos locais de prática e a busca por diferentes formas de exercitar-se
(ABREU, 2014, p.13) (BROOKS, 2000; DANION, 2008; DONATH et al., 2013;
KUBIAK et al., 2006; SHEEL, 2004; WARME; WATTS, 2004).

O quadro que se configura hoje com a popularização da escalada, portanto, é o de uma
atividade estabelecida e consolidada, com organismos e representações civis organizados,
milhares de praticantes pelo mundo todo e que discorrem constantemente sobre regras e
códigos de ética
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. Além disso, pelo viés esportivo, estabeleceram-se competições

internacionais no mesmo modus operandi de qualquer esporte. A organização da escalada
esportiva permitiu que o Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovasse, no dia 03 de agosto
de 2016, a participação da escalada como esporte de apresentação nas olímpiadas de Tóquio a
se realizarem em 202027.
A CBME possui um documento denominado “Princípios e valores do Montanhismo”, que estabelece os
comportamentos adequados ao escalador. Esse documento é baseado nos valores éticos disseminados pela
UIAA, entidade máxima responsável também por definir as regras e os valores do montanhismo.
27
Esse fato foi noticiado pelas diversas mídias jornalísticas mundiais e brasileiras. Vale ressaltar que somente as
26
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A compreensão exata dos limites entre as diversas modalidades da escalada não é uma
tarefa simples. Algumas ramificações que surgiram, como o bouldering, que é a prática da
escalada em pequenos blocos rochosos, é de fácil distinção. Outras modalidades como a
“escalada em móvel”, ou “em livre”, são mais complexas de se entender. Além disso, por
vezes notou-se que diferentes modalidades utilizam técnicas semelhantes e isso acentua ainda
mais a sutileza das diferenças entre as diversas modalidades, tornando os limites entre cada
uma de difícil distinção. Essas ramificações suscitam, inclusive, diversos debates no âmbito
da comunidade escaladora. Não há um consenso exato sobre os conceitos e limites de cada
uma das modalidades. Para demonstrar a inconsistência sobre essa questão específica,
elaborou-se um quadro comparativo entre as modalidades descritas por Daflon e Daflon
(2007) e as modalidades descritas por Bradford (2017) (Quadro 1).

Quadro 1 - Comparação entre as modalidades de escalada
MODALIDADES PROPOSTAS POR
DAFLON; DAFLON (2007)

1 - Boulder28
2 - Escalada Esportiva
3 - Escalada Indoor
4 - Escalada Tradicional Brasileira
5 - Big Wall
6 - Escalada Alpina
7 - Alta Montanha

MODALIDADES PROPOSTAS POR
BRADFORD (2017)

1 - Alta Montanha
2 - Big Wall
3 - Bouldering
4 - Escalada Artificial
5 - Escalada Alpina
6 - Escalada em Gelo
7 - Escalada em Livre
8 - Escalada em Móvel
9 - Escalada Esportiva
10 - Escalda Indoor
11 - Escalada Mista
12 - Escalada Tradicional Brasileira
13 - Psicobloc
14 - Solo

29

Fonte: Compilado pelo autor com base em Daflon e Daflon (2007) e Bradford (2017).

modalidades praticadas em muros artificias indoor constituem atividades olímpicas.
28
O termo correto é bouldering, porém, citou-se como está na obra original. Popularmente a comunidade
escaladora utiliza a terminologia “boulder”.
29
O termo correto é bouldering, porém, citou-se como está na obra original. Popularmente a comunidade
escaladora utiliza a terminologia “boulder”.
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Toda essa diversidade de modalidades de Escalada é bem recente, com marcos
referenciais datados no início da década de 1960. Os Estados Unidos são um dos países que
mais contribuiu para o desenvolvimento da escalada esportiva e suas ramificações. Foi nesse
país, na cidade de Boulder, que surgiu a modalidade bouldering, uma das mais populares
atualmente (KRAKAUER, 1999). Além disso, a prática da escalada que se desenvolveu no
Yosemite contribuiu de forma efetiva para o surgimento de várias dessas novas modalidades e
para o aperfeiçoamento técnico da escalada esportiva. A contribuição foi tão significativa que
atualmente existem escaladores que praticam a modalidade “solo”, que consiste em escalar
grandes paredes sem qualquer tipo de equipamento de proteção. Essa modalidade representa a
forma mais avançada da escalada. Mescla a técnica mais apurada aos valores culturais mais
profundos que se estabelecem na relação montanha/ser humano (VALLEY UPRISING,
2014).
A partir do exposto, é possível demonstrar que a origem do montanhismo e da
escalada remonta à cultura iniciada no fim do século XVIII com a conquista do Mont Blanc,
na França, evidenciando a Europa como centro dispersor da cultura dessas atividades. A
disseminação dessas atividades foi permitida pelos diversos processos colonialistas e
migratórios dos europeus por todos os continentes. O Brasil faz parte dos países que
receberam e continuaram a cultura de “subir montanhas” por diversas regiões. Minas Gerais,
pela vocação natural de sua morfologia e também pela migração europeia, constitui um dos
estados continuadores dessa cultura. Consequentemente, a escalada esportiva que ocorre no
Maciço Lapinha é diretamente descendente dessa antiga cultura europeia que se estabeleceu
por todos os continentes.

2.2

Breves considerações sobre o montanhismo e a escalada no Brasil

Dentro da proposta de uma leitura epistemológica sobre o desenvolvimento do
montanhismo e da escalada, a questão brasileira passa pelos mesmos debates teóricos que
divergem sobre marcos referenciais e na própria necessidade deste exercício. Faria (2006)
acredita que não se pode
[...] fixar uma data para o começo do montanhismo no Brasil, muito menos achar a
paternidade, porque nada disso aconteceu. O montanhismo brasileiro simplesmente
apareceu de forma natural entre os séculos XVIII e XIX e evolui por conta dos
próprios brasileiros e também dos imigrantes (FARIA, 2006, p.64).
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Contudo, essas atividades rupestres mencionadas por Faria (2006) não geraram um
movimento cultural de escalar montanhas, como ocorreu a partir da conquista do Mont Blanc.
Sendo assim, essas atividades fazem parte do rol das atividades de montanhismo primitivoutilitarista no âmbito da necessidade da sobrevivência em regiões montesinas e serranas. Por
essa perspectiva, Faria (2017) considera que
[...] os nativos já subiam montanhas no Brasil há milhares de anos, como na Serra do
Ponto (1195 m), em Pernambuco, onde existem pinturas rupestres datadas de até
4000 anos atrás, e também muitas ossadas humanas. [...]. Muitas montanhas
brasileiras foram vasculhadas pelos europeus e africanos, entre eles, jesuítas,
militares, garimpeiros e caçadores. Conhecemos apenas uma fração dessas
atividades, graças aos relatos deixados pelos padres jesuítas e por alguns
exploradores militares [...] (FARIA, 2017, p.13-14).

Por outro lado, é possível realizar uma leitura epistemológica do desenvolvimento do
montanhismo no Brasil advinda diretamente da cultura europeia, estabelecendo alguns marcos
referenciais que podem contribuir ao entendimento da dispersão da atividade. As regiões onde
se iniciou a dispersão do montanhismo no Brasil compreendem, inicialmente, “Sudoeste e Sul
do Brasil, com atividades no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná” (FARIA,
2017, p.16). São regiões fortemente marcadas pelos processos migratórios europeus, o que
indica um dos fatores causais da atividade no país.
No século XIX, já se encontram os vestígios da cultura do montanhismo, difundido
como atividade de lazer, recreação e esportiva. Faria (2017, p.16) afirma que, no início do
século XIX, “o montanhismo já era praticado como esporte no Rio de Janeiro”. Lucena
(2008) confirma a ocorrência do montanhismo nesse período ao destacar o primeiro registro
de ascensão ao famoso Morro do Pão de Açúcar já nos idos de 1817 e que foi realizada por
Henrietta Carstairs, inglesa que veio morar no Brasil após a abertura dos portos. O autor
afirma, ainda, que “Henrietta chegou ao cume e lá fincou a bandeira de seu país” (LUCENA,
2008, p.17)30. Essa ascensão não é considerada pela comunidade escaladora como um marco
brasileiro, principalmente pelo fato de não ter gerado um movimento, conforme outras
escaladas seguintes fariam.
Para Hauck (2016), o marco do montanhismo nacional é atribuído à escalada realizada
pelo boticário José Olímpio de Miranda, em 1879, no Pico do Marumbi (1.539 m), que faz
parte do complexo da Serra do Mar, no Paraná.

30

Os soldados lusitanos consideraram esse feito uma afronta e no dia seguinte à conquista da inglesa, um
soldado chamado José Maria Gonçalves escalou o Pão de Açúcar e retirou a bandeira do Reino Unido
(LUCENA, 2008).
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É claro que houveram [sic] escaladas antes disso, mas elas não resultaram numa
cultura de subir montanhas como no caso do Marumbi. [...] O Marumbi foi escalado
por uma equipe liderada pelo boticário José Olímpio de Miranda numa época em
que havia muitos estrangeiros no Paraná por conta da construção da Ferrovia
Curitiba x Paranaguá, que foi concluída 6 anos depois. Esta época foi uma época
aura do alpinismo europeu e de fato José Olímpio começou uma cultura, mesmo que
de seu jeito, de escalar o Marumbi, realizando expedições todos os anos por mais de
30 anos. Neste meio de tempo ele chegou a levar mulheres e até mesmo um
presidente da Província do Paraná. Não se sabe se Olímpio foi influenciado pelos
europeus. Mas de qualquer forma, ficar olhando o Marumbi desde Morretes já é, por
si, uma grande motivação (PEDRO HAUCK, 2016).

A conquista do Marumbi pode ter gerado uma cultura brasileira de subir montanhas,
mas ainda não consistia numa escalada vertical, técnica, que traçava uma rota direta para o
cume. Tratava-se, ainda, do montanhismo clássico, em suas diversas manifestações, que
englobava atividades de caminhadas e trilhas. Por isso, há um outro feito realizado que marca
com maior vigor o estabelecimento da escalada brasileira.

Figura 8 - Antiga imagem do Pico do Marumbi, no Paraná

Fonte: Marc Ferrez (1843-1923) no acervo da Biblioteca Nacional.
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Assim como a França, o Brasil também teve um “grito do cume”, que gerou um
movimento que fomentou a disseminação das atividades de montanhismo e escalada. Trata-se
da conquista do Dedo de Deus (1692 m), parte da Serra dos Órgãos, no estado do Rio de
Janeiro. Esse feito ocorreu no início do século XX, em 1912. A passagem extraída de Lucena
(2008) resume precisamente essa história:
No final do século XIX, fotos e desenhos da “montanha impossível de ser subida” já
corriam na Europa, [...] e traziam alpinistas ao Brasil para tentar conquistá-la. No
início do século XX, os europeus tentaram novamente subir a montanha e
fracassaram. Acostumados a paredões de gelo ou fendas, eles encontravam
dificuldades intransponíveis em paredões de granito liso. [...]. Após três dias de
tentativas, os alemães desistiram, afirmando que aquela montanha era impossível de
ser escalada. Essa história chegou até José Teixeira Guimarães, ferreiro
pernambucano que havia se estabelecido na cidade [...]. A presunçosa afirmação dos
alemães [...] mexeu com os brios e o patriotismo de Teixeira. Fizeram coro aos
irmãos Alexandre, Américo e Acácio de Oliveira. [...]. Esses homens se uniram e
decidiram se lançar à conquista. [...]. Muitos comerciantes os ajudaram, fornecendo
cobertores e comida [...]. Eles levaram também brocas, cordas, martelos e vinte
grampos de arganel, que foram confeccionados pelo próprio Teixeira. Alguns destes
grampos encontram-se grimpados nas paredes do Dedo até hoje. [...] o
empreendimento liderado por Teixeira Guimarães consumiu exatamente sete dias.
Uma semana que terminou no dia 09 de abril de 1912 e serviu para consagrar o
esforço de um pequeno grupo de idealistas, desejosos de que fosse de brasileiros a
conquista de uma das mais belas montanhas do país (LUCENA, 2008, p.32).

Figura 9 - Os conquistadores do Dedo de Deus. Da esquerda para a direita:
Américo de Oliveira, Raul Carneiro, José Teixeira Guimarães, Alexandre
de Oliveira e Acácio de Oliveira

Fonte: Acervo O Globo, 2014.

Com efeito, a forma como se deu a conquista do Dedo de Deus, na qual recursos
técnicos

específicos

foram

confeccionados,

aliada

ao

sentimento

nacionalista

emergente(Figura 10), ficou cravada e muitos escaladores consideram essa história o
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nascimento da escalada brasileira, ainda que existam controvérsias e visões diferentes
(BARROS, 2005; DAFLON; DAFLON, 2007; FARIA, 2006; 2017; LUCENA, 2008). Pois é
logo em sequência à conquista do Dedo de Deus que se inicia a organização das atividades de
montanhismo.
Figura 10 - Selo comemorativo da primeira ascensão ao Dedo de Deus ressaltando, de
certa forma, o sentimento nacionalista da conquista

Fonte: Acervo pessoal de Travassos.

O Centro Excursionista Brasileiro (CEB) é inaugurado no estado do Rio de Janeiro em
1919, sendo o primeiro clube brasileiro inspirado nos moldes europeus (BARROS, 2005;
FARIA, 2017; LUCENA, 2008). Portanto, é possível estabelecer, a partir da sua fundação,
uma nova fase das atividades de montanhismo e escalada do Brasil. Porém, essa nova fase
ainda possuía caráter muito embrionário se comparado ao que se tornariam o montanhismo e
a escalada contemporâneos no país. Mesmo que a história do Dedo de Deus tivesse ganhado
proporções internacionais e um forte apelo popular, poucos adeptos brasileiros praticavam
atividades de montanhismo e escalada. Como demonstra Lucena (2008),
Nestes anos, as atividades de montanha eram escassas e eram dominadas,
principalmente, por excursionistas estrangeiros, já acostumados à prática deste
esporte em suas terras natais. Estes estrangeiros faziam muitas ascensões às
montanhas em grupos fechados e, ocasionalmente, participavam também de
excursões recreativas do CEB (LUCENA, 2008, p.48).

O desenvolvimento do montanhismo e escalada no Brasil ocorreu de forma lenta, à
mercê das trocas culturais e do aprendizado técnico proporcionado pelos europeus. Nesse
período os brasileiros só tinham acesso a equipamentos justamente por esse contato. Alguns
escaladores chegaram a confeccionar seus próprios equipamentos baseado no que lhes era
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apresentado pelos europeus. E década a década, de forma ainda pouco expressiva, a
organização da atividade foi ocorrendo e clubes excursionistas foram sendo criados,
principalmente, no estado do Rio de Janeiro.
[...] o Centro Excursionista Brasileiro (CEB) foi, indiscutivelmente, o clube pioneiro
da atividade “montanhística”, não apenas no Brasil, mas também na América Latina.
[...] Sua primazia permaneceu até os anos 1930, quando começaram a aparecer
novas agremiações semelhantes. O segundo clube excursionista da América Latina
foi o Clube Excursionista de Petrópolis (CEP), fundado em 28 de junho de 1931
(LUCENA, 2008, p.154-155).

Figura 11 - A CBME considera a conquista do Dedo de Deus como o marco do
montanhismo no Brasil

Fonte: CBME (2012).

Somente “nos anos 40 e 50, o montanhismo ganha força e atuação em dois estados, o
Rio de Janeiro e Paraná” (BARROS, 2005, p.40). Com a maior organização da atividade
pelos clubes excursionistas, o montanhismo começa a se dispersar com maior força para
outros estados, como São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E, da mesma forma que na
Europa, essas atividades vieram atreladas com questões sociopolíticas, científicas e culturais.
A mentalidade que regia a atividade foi, de certo modo, padronizada, o que fez com que se
constituísse uma linguagem sui generis no universo dos escaladores. Sendo assim, a linha
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temporal do montanhismo abrange também colônias europeias por onde essas atividades se
disseminaram. E estas também trocaram conhecimentos e cultura montanhista entre si,
gerando um mosaico complexo de dispersão da atividade. Nos anos 1960, um dos
movimentos mais expressivos da escalada mundial ocorria no Yosemite. Considerado como
uma das “Mecas” da escalada, o grau técnico que lá se desenvolveu modificou e elevou o
padrão da atividade em escala mundial. Enquanto isso, no continente europeu escaladores de
vários países continuavam a realizar cada vez mais feitos considerados “sobre-humanos”
(BARROS, 2005; VALLEY UPRISING, 2014).
Até o advento da mídia de massa, principalmente a televisão, as atividades montesas
eram divulgadas por jornais e documentos informativos dos clubes como atas, cartilhas,
panfletos e relatórios. Os processos de disseminação dessa informação também constituem
fatores causais da dispersão do montanhismo e da escalada. E nos anos 1980, com a explosão
da mídia, que trazia revistas especializadas, documentários e vídeos diversos, o Brasil
também acompanha, de certa forma, a popularização das atividades. Contudo, isso ocorreu
principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde considera-se que o montanhismo e a
escalada sempre estiveram mais bem desenvolvidos. É na passagem do fim dos anos 1970
para o início dos anos 1980 que a escalada esportiva emerge no país. Para Daflon e Daflon
(2007), “A década de 1980 foi o período mais fértil e importante no desenvolvimento do
montanhismo nacional. A evolução do equipamento [...], a conquista de vias de grande
dificuldade e a escalada esportiva, mudou a forma de se escalar e pensar dos escaladores”
(DAFLON; DAFLON, 2007, p.33).
A popularização da escalada no Rio de Janeiro, na década de 1980, contribuiu
diretamente para a dispersão da escalada em outros estados. Escaladores cariocas começaram
a buscar grandes paredes para além de seu Estado, principalmente em Minas Gerais e Espírito
Santo. No entanto, essa popularização foi, de certo modo, inexpressiva no sentido da
organização da atividade. A CBME, por exemplo, só foi fundada em 2004, período que
corresponde com as primeiras proibições e fechamentos de áreas de escalada. No entanto, há
um forte desenvolvimento técnico no período dos anos 1980 até os anos 2000 e é nesse
período que a escalada esportiva se firma, manifestando-se em suas diversas modalidades.
A dispersão das atividades de escalada pelos cariocas está conectada diretamente com
as atividades de escalada do Maciço Lapinha, como será comprovado mais adiante. Os
fluminenses têm uma representação de peso no montanhismo nacional, tanto no
desenvolvimento técnico quanto na organização da atividade. Além disso, os montanhistas do
Rio de Janeiro estão na vanguarda dos movimentos ambientais que sucederam a partir da
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realização da ECO-92 (ILHA, 2016).
O montanhismo e a escalada no Brasil já se constituem atividades consolidadas,
representam um mercado econômico que abrange a indústria de equipamentos e o turismo de
aventura. Contudo, ainda existem grandes desafios a serem superados. A comunidade
escaladora, no geral, tem consciência dos desafios postos à organização da atividade e isso
pode ser percebido pelos depoimentos concedidos na pesquisa.
Dois dos principais desafios a serem enfrentados são: a organização e definição de
parâmetros que possam ser discutidos em âmbitos legislativos, que dizem respeito, inclusive,
à organização das áreas de escalada, e a preparação do cenário para que atletas brasileiros
possam representar o país, em competições internacionais e nos futuros jogos olímpicos.
O fato de as entidades civis organizadas da comunidade escaladora dependerem de
voluntários é um ponto dificultador dos processos de organização. Percebe-se um fluxo
irregular da participação da comunidade escaladora nos clubes e organizações. Assim,
observa-se que há uma carência de recursos que possam subsidiar a evolução e
desenvolvimento do montanhismo e da escalada no Brasil, até o momento em que esta
dissertação foi publicada. Ainda assim, o cenário se mostra favorável a possíveis evoluções na
organização da escalada brasileira.

2.3

O desenvolvimento do montanhismo e da escalada em Minas Gerais
A principal fonte de registro das atividades de Escalada em Minas Gerais é a série

“Escaladas de Minas: o guia e a história das principais áreas de escalada de Minas
Gerais” 31 , que divide a história mineira em 4 décadas (1960, 1970, 1980 e 1990). As
primeiras manifestações registradas ocorrem nos arredores de Belo Horizonte, em Itabirito, na
Serra da Piedade, em Caeté e no Pico do Itacolomi, na divisa das cidades de Outro Preto e
Mariana (ALVARES, 2017; KOEPPEL, 2017; MARIANO; MELO JÚNIOR, 2002).
Nos anos 1960, predominava o “montanhismo clássico” com os objetivos claros de
buscar as altas paredes e os cumes das montanhas e englobava as diversas atividades do
excursionismo. Sendo assim, a atividade ainda não se constituía na escalada esportiva que se
desenvolveria futuramente. A atividade estava arraigada aos imigrantes e descendentes de

31

Esta série possui seis volumes que registram a ocorrência da escalada em Minas Gerais até o ano de 2002. Em
Minas Gerais, provavelmente no Brasil, foi a única iniciativa de sistematização de informações sobre escalada,
que englobasse todo o Estado. A maior parte dos croquis e registros existentes sobre áreas de escalada atribuemse a escalas locais. Por isso esse material tem um alto valor histórico e geográfico e pode ser considerado o
principal registro acerca da escalada mineira.
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europeus, responsáveis por ensinar as técnicas e a utilização dos equipamentos (ALVARES;
KOEPPEL, 2017; MARIANO; MELO JÚNIOR, 2002). É nessa década que se inicia a
primeira manifestação da organização dessas atividades em Minas Gerais.
Que se tenha registro, a primeira agremiação com finalidade excursionista do estado
foi fundada no dia 8 de abril de 1961, por idealização de Idelfonso Ottoni, que
reuniu alguns jovens com objetivo de realizar excursões pelas montanhas e áreas
selvagens de Minas. O grupo foi denominado CEBH — Clube Excursionista Belo
Horizonte e tinha como lema: “Siga-nos para conhecer as belezas de Minas e do
Brasil”. O CEBH realizou diversas excursões às áreas da Serra da Piedade, campoescola de Itabirito, Pico do Itabirito, Caraça [...], Itatiaia, Serra dos Órgãos [...], entre
outros locais favoráveis à prática montanhista (MARIANO; MELO JÚNIOR, 2002,
p.20).

Ainda na década dos anos 1960, em 1969 é fundado o Centro Excursionista Mineiro32
(CEM) e naquela ocasião, o Clube Excursionista Belo Horizonte (CEBH) já havia se
dissolvido (MARIANO; MELO JÚNIOR, 2002). O CEM foi fundado por iniciativa de alunos
do Instituo de Geociências (IGC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o que
marca a conexão das atividades exploratórias e de aventura com as geociências.
A linha temporal do montanhismo e da escalada que se desenvolveu em Minas Gerais
ocorre bem paralela e entrecortada ao desenvolvimento da espeleologia. Especialmente no
caso mineiro, essas atividades possuem uma relação tão intrínseca que talvez possa ser
considerada até orgânica, fato que pode ser evidenciado pela maioria das entrevistas
realizadas. Essa relação também pode ser confirmada por Ilha (2016, p.63), quando diz que “a
exploração de cavernas é uma atividade estreitamente relacionada com o montanhismo [...].
Na verdade, a exploração, ou mesmo a simples visitação de cavernas, lança mão de muitas
técnicas de escalada [...]”. Em Minas Gerais, os fatos que forjaram as relações foram,
inicialmente, as atividades excursionistas exploratórias realizadas na região cárstica de Lagoa
Santa e Pedro Leopoldo. Um trecho de Leão e Travassos (2013) contribui para a
contextualização desse cenário:
O estudo das áreas cársticas nacionais iniciou-se no século XIX pelo naturalista
Dinamarquês Peter W. Lund, com suas pesquisas nas regiões mineiras de
Cordisburgo e Lagoa Santa. No século XX, o estudo de tais regiões, em especial das
cavernas, foi iniciado na década de 1960 com o intercâmbio de pesquisadores
europeus em parceria com brasileiros na UFOP, possibilitando a criação da
Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) em 1969. A partir de então a
Espeleologia foi, aos poucos, sendo inserida no país. Na década de 80 o estudo do
carste nacional e não somente das cavernas recebeu importantes e expressivas
contribuições do Prof. Dr. Heinz Charles Kohler. Sua tese de doutorado na região de
32

Em sua primeira versão. Esse clube foi refundado duas vezes, na década de 1990 e em meados dos anos 2000,
de acordo com as entrevistas realizadas.
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Lagoa Santa pode ser considerada o marco nos estudos da Carstologia moderna
nacional (LEÃO; TRAVASSOS, 2013, p.03).

Na passagem do fim dos anos 1960 para o início dos anos 1970, as atividades
espeleológicas se sobressaem às atividades de montanhismo. Poucos anos depois, em meados
dos anos 1970, o CEM também se dilui. A partir daí, até meados dos anos 1980, parece ter
havido um hiato na ocorrência e na organização das atividades de montanhismo e escalada,
em Belo Horizonte e arredores (MAGALHÃES, 2016; MARIANO; MELO JÚNIOR, 2002;).
Contudo, “se na capital não houve avanço em organização, em São João Del Rey, no dia 02
de julho de 1983, dez pessoas formaram o Clube Excursionista Lenheiro” (MARIANO;
MELO JÚNIOR, 2002, p.24). Vale lembrar que “o montanhismo praticado no Brasil pelos
civis e militares tem quase a mesma origem, embora tenham se distanciado depois que os
objetivos se tornaram mais evidentes” (FARIA, 2017, p.44). Por isso, a formação do Clube
Excursionista Lenheiro está diretamente conectada ao “montanhismo militar”, que era
praticado na Serra do Lenheiro. “Os primeiros sócios tiveram apoio do 11º Batalhão de
Infantaria33 do Exército Brasileiro que na ocasião já havia se especializado em montanhismo”
(MARIANO; MELO JÚNIOR, 2002, p.25). Outra evidência da raiz militar do montanhismo
praticado na Serra do Lenheiro pode ser demonstrada no depoimento de Lima (2017): “Meu
primeiro contato com a escalada foi no Exército Brasileiro no batalhão de montanha, 11º
batalhão. Todos os soldados fazem um curso chamado de Escalador Militar [...]” (JONATAS
LIMA, 2017).
No outro extremo de Minas Gerais, em Montes Claros, o surgimento das atividades de
montanhismo e escalada também está conectado aos militares. Os principais continuadores da
atividade em Montes Claros são remanescentes diretos do Exército Brasileiro e aprenderam as
técnicas e procedimentos da escalada nesse contexto. Ainda, no norte mineiro também podem
ser registradas conexões entre o montanhismo e a espeleologia visto que a região também
estava relacionada às atividades exploratórias no carste regional. O depoimento de Assis
(2017) demonstra os fatores causais e conexões que fomentaram o desenvolvimento das
atividades de montanhismo e escalada no norte de Minas Gerais:

33

O 11º Batalhão de Infantaria (BI) é uma unidade do Exército Brasileiro especializada em operações em
montanha.
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[...] eu fui para o exército, e no exército eu permaneci durante cinco anos. Na época
a gente fez parte de uma unidade que era de operações especiais, era o PELOPS, que
na época tinha um treinamento muito específico, muito especializado [...]. Então nós
tivemos a oportunidade, no exército, de fazer os primeiros cursos de montanhismo,
montanhismo militar, aquele bem característico, né? Mas todos os fundamentos da
escalada prática, da escola americana de escalada; e durante cinco anos a gente teve
essa participação militar. [...] eu e o Cesar Augusto, [...] em abril de 1987, nós
criamos o Clube Excursionista de Montes Claros, exatamente esse nome. O Clube
foi baseado no mesmo modelo dos clubes do Rio, [...] o Rio tem uma organização de
clubes de montanhismo muito tradicional, mais tradicional do país junto com São
Paulo, e eles tinham, assim, uma forma de organizar o montanhismo e nós adotamos
isso. E, num determinado momento, [...] a espeleologia também começou a ser
destaque, por nós estarmos no calcário, muitas cavernas. Então foi uma coisa
automática. Na hora que você estava escalando tinha caverna, então entrava na
caverna. [...] A espeleologia cresceu tanto que em 1989 foi fundado o Espeleogrupo
Peter Lund, que hoje é um dos mais antigos de Minas, um grupo já bem consolidado
(EDUARDO GOMES DE ASSIS, 2017).

Já na região metropolitana de Belo Horizonte, a escalada volta a ganhar força a partir
de 1986 e 1987. Essa força veio com as primeiras conquistas da área de escalada conhecida
como Morro da Pedreira, na Serra do Cipó. Trata-se de uma das áreas de escalada mais
importantes, de reconhecimento internacional, recebendo escaladores do mundo inteiro. Logo
após as primeiras conquistas realizadas, houve intenção por parte de empreendedores privados
em minerar o complexo rochoso. A comunidade escaladora foi uma das mais atuantes nos
movimentos contrários à exploração que deram início, inclusive, ao estabelecimento do
Parque Nacional da Serra do Cipó. Com isso, o Morro da Pedreira foi protegido e preservado
(ILHA, 2016; MAGALHÃES, 2016; TEIXEIRA, 2016) sendo, hoje, uma Área de Proteção
Ambiental: a APA Morro da Pedreira (Figura 12).

Figura 12 - Vista parcial do Morro da Pedreira, Minas Gerais

Fonte: Travassos (2016).
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A conquista do Morro da Pedreira revela a conexão da escalada carioca com a
escalada mineira neste período, meados dos anos 1980, pois foi André Ilha 34 o primeiro a
realizar a atividade no local. Além disso, essa conquista revela também a conexão da
espeleologia que se misturava com o desenvolvimento da escalada naquele período. Cardoso
(2017) resume em depoimento sua versão dessa história:
Eu chamei o André Ilha para vir para cá, depois de ter ido algumas vezes, ter
escalado com ele no Rio, tivemos na Pedra do Urubu, na Babilônia, no paredão dos
Ácidos, rodamos, ele me mostrou muita coisa, [...]. [...] então um dia eu fiz um
convite para ele, “vamos lá em Minas”. E ele veio a Minas Gerais e comecei a leválo em tudo que eu achava que valia a pena escalar, que eu achava que tinha
potencial. [...]. Aí voltando, já no final da tarde, por volta de umas quatro, cinco
horas da tarde, nós estávamos na descida do Véu da Noiva, quando ele bate o olho
no Morro da Pedreira. Ele bateu o olho lá e enlouqueceu. [...] e quando ele chegou lá
ele jogou uma bolsa no chão e tirou corda, [...]. E aí, tirou aquele monte de coisa, e
começamos a escalar [...]. E subimos, começamos a subir a primeira via conquistada
que foi a Fissura do Pôr do Sol, porque era exatamente no horário do pôr do sol. [...].
A gente conseguiu, deu certo, tudo em [escalada] móvel (MARCO ANTONIO
FERNANDES CARDOSO, 2017).

Outro nome expressivo a ser citado é o do carioca Antonio Carlos Magalhães35, amigo
de André Ilha, também participante das primeiras conquistas no Morro da Pedreira.
Conhecido como “Tonico Magalhães”, foi um dos principais continuadores do
desenvolvimento da escalada mineira. Ao se mudar para Belo Horizonte, logo ingressa no
Núcleo de Atividades Espeleológicas (NAE). Seu próprio depoimento ilustra o cenário no
período e as relações entre as atividades de escalada e espeleologia:
Vim pra Minas em 1985. Nessa época ninguém escalava na região de Belo
Horizonte. Tinha alguma escalada em São João Del Rey, algumas pessoas
escalavam na Serra do Lenheiro, mas, em BH, não tinha escalada. Antes, nos anos
60, foi criado um clube, o CEBH, Centro Excursionista Belo Horizonte. Esse
pessoal fez as primeiras escaladas, alguma coisa na Serra da Piedade, em Ouro
Preto, no Itacolomi. Mas esse pessoal havia parado [...]. Vim trabalhar em BH e
entrei para o grupo de espeleologia, o NAE — Núcleo de Atividades
Espeleológicas, do Marco Antônio Cardoso. Decidi ensinar o pessoal a escalar para
ter parceiros. [...] Criamos uma espécie de departamento de escalada do NAE.
Começamos a fazer as primeiras escaladas, escalamos no Morro da Pedreira, na
Pedra Branca, em Caeté, e aí a atividade foi crescendo. Nos anos 90 criamos dois
clubes de escalada em BH, GMBH — Grupo de Montanhismo de BH e o CEM36,
que depois veio a ser refundado com o atual CEM — Centro Excursionista Mineiro
(ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 2016).
34

Um dos principais nomes da escalada brasileira, dono de um currículo extenso. Foi presidente por três
mandatos consecutivos do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), no Rio de Janeiro, além de ser o escalador
com o maior número de novas vias escaladas. Possui expressiva atuação nos movimentos ambientais e, além
disso, é responsável por diversas publicações sobre montanhismo e escalada.
35
Geólogo, foi responsável pelo estabelecimento de diversas Áreas de Proteção Ambiental em Minas Gerais. É
dos principais continuadores da escalada no Estado.
36
Em sua segunda versão.
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Com esse impulso, a partir dos anos 1990 começa de fato o boom da escalada nos
arredores de Belo Horizonte, principalmente na região cárstica de Lagoa Santa e Pedro
Leopoldo. Nesse período a escalada esportiva começa a entrar em vigor, em Minas Gerais.
“Tonico” Magalhães é de uma geração de escaladores “tradicionais”, porém os escaladores
que se formaram a partir de seu contato vieram munidos de recursos técnicos mais modernos.
Os escaladores mineiros dessa geração, na verdade, viram exatamente a transição e a chegada
de uma gama de recursos de alta tecnologia.
No início dessa década, a primeira loja de equipamentos especializados, chamada
Mont Camp, é inaugurada, conforme conta, em depoimento, Cotta (2016):
Foi em 1991 que eu abri a loja. [...] A loja durou 4 anos. [...] tinha um muro de
escalada dentro da loja, então ficavam os amigos lá escalando, isso atraía muita
gente. Foi praticamente o primeiro muro de escalada de Minas Gerais. Foi antes da
Sete Cumes. A loja era na Pernambuco, ali na Savassi, quase na praça da Savassi ali,
no quarteirão fechado da Pernambuco, uma loja grande, sobreloja, tinha um espaço
enorme lá em cima e, na entrada, você já entrava escalando dentro da loja, um muro
no corredor, assim, escalando, super legal (FÁBIO COTTA, 2017).

A década de 1990 é caracterizada, portanto, pela transição das atividades de
montanhismo clássico para escalada esportiva. O contato com equipamentos importados, além
da informação e conhecimentos vindos de revistas, livros e filmes, permitiu que a escalada se
desenvolvesse em um ritmo intenso. A região cárstica de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo faz
parte direta na formação e no desenvolvimento da escalada esportiva mineira. Nesse período
são conquistadas algumas das principais áreas de escalada dessa região, como a Gruta do Baú,
o Maciço Lapinha e o Sítio do Rod. Todas estas com características muito semelhantes por
constituírem litologia carbonática. Isso caracterizou a escalada mineira na região central do
Estado. O depoimento de Magalhães (2016) comprova a configuração desse cenário:
Em meados dos anos 90 começaram a aparecer as primeiras vias grampeadas37, na
Serra do Cipó e na Lapinha. Quando isso aconteceu, criou-se o pilar, a espinha
dorsal do montanhismo “belorizontino”, que é a escalada esportiva em calcário, e o
esporte desenvolveu-se numa velocidade impressionante. Começaram a aparecer as
academias de escalada, que também acabou trazendo muita gente para o esporte
(MAGALHÃES, 2016).

Enquanto a escalada esportiva se desenvolvia na região central de Minas, outro
cenário ocorria no Nordeste, com a conquista dos imensos blocos de granito dessa região.
Vale a pena apresentar o depoimento de Azevedo (2016), que discorre sobre importantes
questões que apresentam fatores causais e de dispersão da escalada, nesse período e na região
37

“Vias grampeadas” são rotas de escalada com proteções fixas.
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nordeste de Minas Gerais:
Tem alguns estilos de escaladores, lá no Rio de Janeiro tem algumas figuras bem
conhecidas [...] que são aqueles escaladores de exploração, eles gostam de ir para
lugares novos, estarem sempre conquistando vias e às vezes num nível de
dificuldade nem tão alto. O objetivo é explorar, achar uma montanha virgem, um
lugar que nunca ninguém subiu, jogar uma linha direta para o cume, que é a essência
do montanhismo, essa escalada de exploração. Então, a gente percebeu que esses
escaladores do Rio de Janeiro, quando eles vinham para Minas Gerais e para o
Espírito Santo, na medida em que eles iam avançando pelas principais rodovias que
saem do Rio de Janeiro e vão para o Nordeste, que são a 101 e a 116, eles iam
localizando esses pontões rochosos que se avistavam dessas rodovias. [...] Tanto a
rodovia 101 quanto a 116, elas ligam o sudeste ao nordeste, então elas passam
impreterivelmente na região dos “granitões” que vai desde o Rio de Janeiro até a
região ali de Milagres, Itatim, no meio da Bahia já, então você vai passar pelo Vale
do Rio Doce, Vale do Rio São Mateus, Mucuri, Jequitinhonha, Vale do Rio de
Contas, então, você vai passar por todos esses vales e todos eles têm granitos. [...]
você vê que que a expansão da escalada até o final dos anos 90, nessas regiões se
deu ao longo dessas rodovias principais, 101 e 116. Ali você pode pegar Nova
Venécia, Águia Branca, no Espírito Santo, Itamaraju, na BA, Almenara e Pedra
Azul, em Minas Gerais, todas essas cidades estão ao longo da rodovia. A rodovia do
Boi38 liga a 116 a 101. A 116 e a 101 estão no sentido norte-sul, e a rodovia do Boi,
ela liga as duas, no sentido leste-oeste (EDUARDO VIANA DE AZEVEDO, 2016).

Figura 13 - Vista parcial do Maciço do Baú, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais

Fonte: Travassos (2012).

38

Rodovia que liga Teófilo Ottoni a Nanuque.
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Contudo, em relação à organização da atividade em suas representações civis, a
década de 1990 foi um período de tentativas malsucedidas (MARIANO; MELO JÚNIOR,
2002).
Nos anos 2000 a escalada continuava se expandindo. A disseminação da internet
permitiu grandes trocas de informações e o estabelecimento de contatos diversos entre
escaladores do mundo inteiro. O acesso à informação contribuiu diretamente para a
popularização da escalada. Com maior número de praticantes e demandas por equipamentos,
os custos tornaram-se mais acessíveis, contribuindo, também, para mais desenvolvimento
tecnológico.
Em contrapartida a esse desenvolvimento, assim como ocorria de modo geral no
Brasil, Minas Gerais também passou por diversos processos de fechamentos das áreas de
escalada. Com maior número de praticantes e frequência de escaladores, tanto os gestores de
áreas públicas quanto os proprietários de áreas particulares deram maior atenção à questão.
Houve uma preocupação por parte desses atores sociais em relação, principalmente, a
impactos ambientais e riscos de acidentes. É nesse contexto que o Maciço Lapinha passa a ser
uma área de escalada proibida e se torna um dos principais casos que trouxe à tona o debate
acerca do manejo e gestão das áreas de escalada.
Os processos de fechamento de áreas impulsionaram diretamente a organização da
atividade em Minas Gerais. Em 2001, no dia 4 de julho a Associação Mineira de Escalada —
AME é fundada, sendo possível afirmar que esse movimento está diretamente ligado à
proibição da escalada no Maciço Lapinha (ABREU, 2017; REIS, 2016).
Ainda nessa mesma década, no dia 18 de agosto de 2005, o CEM é refundado 39 e, em
2009, no dia 25 de julho, inaugura-se a Federação de Montanhismo e Escalada de Minas
Gerais (FEMEMG). O movimento pela organização da atividade é uma das características
marcantes da década.
Há muitas histórias e escaladores que não foram citados e que participaram
diretamente de todo o desenvolvimento das atividades de escalada em Minas Gerais. Ainda
assim, acredita-se que foi possível esboçar um panorama geral capaz de fundamentar a
construção de uma linha temporal, de noções e conceitos para que se entenda o caso do
Maciço Lapinha.
A partir de toda a revisão realizada, elaborou-se um quadro sinótico piloto (Figura 14)
capaz de ilustrar graficamente o desenvolvimento temporal do montanhismo e da escalada

39

Em sua terceira e definitiva versão atualmente.
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junto a outras atividades excursionistas e exploratórias ocorreram paralelamente, mas de
maneira entrecruzada.

Figura 14 - Proposta Exploratória da Linha Temporal do Montanhismo

Fonte: Elaborado pelo autor.
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2.3.1 Distribuição espacial da escalada em Minas Gerais

Com a utilização dos dados contidos em Mariano; Melo Júnior (2002) e os dados da
“Croquiteca Online” da FEMEMG, foi realizado um mapeamento exploratório que pode ser
ainda mais bem trabalhado em futuros estudos. Partiu-se de uma perspectiva regional,
focando-se na ocorrência da atividade por municípios e mesorregiões mineiras. Como não há
registro das coordenadas geográficas específicas de cada área, não foi possível aferir o peso
que cada município representa, já que algumas cidades possuem mais de uma área de
escalada. Levou-se em conta o ano da primeira rota conquistada para delinear uma evolução
histórica da atividade (Mapa 1). Contudo, o registro dessa informação só é apresentado por
Mariano e Melo Júnior (2002) e, por isso, só foi possível compreender a evolução histórica
até o ano de 2002. As informações da “Croquiteca Online” da FEMEMG não estão
sistematizadas, fator que impediu averiguar a evolução das áreas de escalada após o ano de
2002. Ainda assim, foi possível notar a expansão da ocorrência da atividade no Estado
(Mapas 2 e 3).
Até 2002 são registrados 36 municípios (Quadro 2) com ocorrência da atividade,
concentrados principalmente na região central de Minas Gerais (Mapa 2). Pode-se notar,
também, que a ocorrência se dá acompanhando as bordas do Estado, de sudoeste até nordeste,
o que confirma as conexões da atividade com a região sul do país e com o Rio de Janeiro. No
nordeste mineiro, a ocorrência torna-se mais esparsa, porém, confirmando o avanço das
conquistas iniciadas nos anos 1990 pelos cariocas, sendo que a BR 116 40, por atravessar essa
região, serviu como um dos fatores de dispersão da escalada em Minas Gerais (Mapa 4). A
“Croquiteca Online” da FEMEMG registrou, após 2002, mais 52 municípios, totalizando 88
municípios em Minas Gerais onde a atividade ocorre (Mapa 3 e Quadro 3).
Foi possível observar, pelo Mapa 4, como a atividade acompanha o desenho do relevo
mineiro. Percebe-se claramente a ocorrência nas “Minas”, ao passo que as “Gerais”
constituem os vazios da atividade, obviamente devido aos campos cerrados altiplanos dessas
paisagens, enquanto que as serras, os monolitos graníticos e os maciços de calcário revelam a
presença da atividade.
Em relação à litologia (Mapa 5), optou-se por uma classificação bem resumida, pois
não constam as coordenadas geográficas exatas de cada área de escalada. De todo modo, a
comunidade escaladora entende, numa linguagem mais popular, que as principais escaladas
40

Conforme citado por Eduardo Viana em depoimento, a BR como fator de dispersão das atividades de escalada
em Minas Gerais.
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em minas ocorrem em rochas calcárias, graníticas, em quartzitos, arenitos e itabiritos. Assim,
esse mapeamento preliminar exploratório serve como exercício metodológico e a intenção é a
de que estes estudos sejam aprofundados.
A seguir são apresentados os mapas que foram elaborados, a partir da realização dos
procedimentos metodológicos estabelecidos e que ilustram as informações citadas.

Mapa 1 - Evolução das atividades de escalada em Minas Gerais

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Mapa 2 - Ocorrência de atividades de escalada por município

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 2 - Lista dos municípios com ocorrência de escalada até 2002
Cód.

Município

1
2
3
4
5

Andradas
Ataléia
Caeté
Capitólio
Catas Altas

Ano da primeira
ocorrência
1994
1997
1991
1998
1993

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Conceição do Mato Dentro
Contagem
Coronel Fabriciano
Governador Valadares
Heliodora
Ipatinga
Ipuiuna
Itabirinha de Mantena
Itabirito
Juiz de Fora
Lagoa Santa
Lambari
Mar de Espanha
Mariana
Montes Claros
Muriaé
Nova Belém
Olímpio Noronha
Ouro Preto
Paraisópolis
Pedralva
Pedro Leopoldo
Prudente de Morais
Rubim
Santana do Riacho
São Domingos do Prata
São João Del Rei
São João do Manteninha
São José do Divino
Sete Lagoas
Timóteo

1996
2001
SI
SI
1999
SI
SI
1997
SI
1993
1993
SI
1989
1961
1987
1997
SI
SI
SI
SI
1998
1996
1999
2000
1986
2001
1984
2002
1999
1998
2000

Fonte: Mariano e Melo Júnior (2002).
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Mapa 3 - Expansão das atividades de escalada

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 3 - Lista de Municípios com ocorrência de escalada após 2002
Cód.

Município

Cód.

Município

37

Aiuruoca

63

Itajubá

38

Além Paraíba

64

Itamonte

39

Alfenas

65

Itatiaiuçu

40

Almenara

66

Jacinto

41

Araxá

67

Januária

42

Arcos

68

Lavras

43

Barão de Cocais

69

Leopoldina

44

Barbacena

70

Lima Duarte

45

Belo Horizonte

71

Matozinhos

46

Botumirim

72

Mirabela

47

Brumadinho

73

Nanuque

48

Cachoeira de Minas

74

Passa-Vinte

49

Cambuquira

75

Pedra Azul

50

Campestre (Correia de Almeida)
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Mapa 4 - Ocorrência das atividades de escalada considerando-se o relevo de Minas
Gerais

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Mapa 5 - Ocorrência das atividades de escalada considerando-se a litologia de Minas
Gerais

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3

A ESCALADA NO MACIÇO LAPINHA, LAGOA SANTA, MINAS GERAIS
Seu coração, porém, mudou e, uma manhã, tendo-se levantado com a aurora, pôs-se
em frente ao sol e assim lhe falou: “Tu, grande astro! Que seria de tua sorte, se te
faltassem aqueles a quem iluminas? Há dez anos continuas subindo até minha
caverna. Se eu, minha águia e minha serpente não estivéssemos aqui, tu te haverias
cansado de tua luz e deste trajeto. (NIETZSCHE, 2008, p.19).

3.1

Contextos geográficos e históricos
O Maciço Lapinha consiste num bloco de rocha carbonática de aproximadamente 30

hectares de extensão (Mapa 6). Faz parte do complexo litológico do Supergrupo São
Francisco, onde se insere o Grupo Bambuí, que se divide em suas formações e membros. O
Maciço Lapinha pertence ao Membro Lagoa Santa, que se constitui
principalmente de calcarenitos finos a médios, calcirruditos, calcilutitos,
calcissiltitos finos a grossos [...]. Encontram-se neste Membro as rochas calcíticas
geralmente bandadas, laminadas, com camadas tabulares ou ligeiramente onduladas
com aspecto homogêneo que apresentam fragmentos de estromatólitos
(EVANGELISTA PINTO, 2013, p.78).41

Esse bloco rochoso é testemunho de doze mil anos de história e está inserido numa
região de importância científica internacionalmente reconhecida por abrigar a famosa Gruta
da Lapinha, explorada pelo naturalista dinamarquês Peter Lund (1801-1880), no século XIX
(CARTELLE, 2005; GOULART, 2006; 2009).
Atualmente, o Maciço Lapinha faz parte do território do PESU que abrange parte dos
municípios de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. Mais precisamente, o Maciço está na porção do
Parque que compreende a parte de Lagoa Santa, no distrito Lapinha, vizinho ao distrito da
Quinta do Sumidouro, pertencente ao município de Pedro Leopoldo.
Pelas características históricas, políticas e econômicas, trata-se de uma região de alta
complexidade territorial. Antes mesmo da implementação efetiva do PESU, a Área de
Proteção Ambiental do Carste de Lagoa Santa já estava criada e estabelecida em 1990 42.
Quando as primeiras atividades de escalada se iniciaram no local, em meados de 1980,
já havia um Decreto Estadual43 que estabelecia a criação do PESU. Contudo, o Parque ainda
não havia sido implementado, ou seja, só existia no papel. Até então, a responsável pela
41

A dissertação de mestrado de Evangelista Pinto (2013) apresenta um estudo geográfico completo, constituindo
um importante documento sobre as características físicas do PESU.
42
Criada pelo Decreto Federal 98.881/90, a APA é dividida em seis zonas ambientais; cada uma destas detém
uma vocação determinada de utilização e gestão. O PESU está inserido na Zona de Proteção do Patrimônio
Cultural (ZPPC) (IBAMA, 1998).
43
Decreto nº. 20.375, de 3 de janeiro de 1980.
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gestão do local era a Prefeitura de Lagoa Santa, que explorava os atrativos turísticos da
região, principalmente o acesso à Gruta da Lapinha.

Mapa 6 - Localização do Maciço Lapinha

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Foi mencionado em diversos depoimentos coletados para a pesquisa que havia intensa
presença de atividades turísticas no local. Ressalta-se a menção da existência de um
restaurante muito próximo à entrada da Gruta da Lapinha e um acesso considerável de
pessoas que realizavam churrascos, caminhavam e acampavam no interior do Maciço.
A única herança desses tempos que ainda está presente no local é o Museu
“Castelinho”, concebido por iniciativa de Mihály Bányai (1920-2005), imigrante europeu e
arqueólogo autodidata. O museu foi criado com objetivo de cuidar do patrimônio científico
que ainda não estava protegido pelas autoridades competentes, antes dos anos 1970. Esse
museu possui um acervo bem interessante e é aberto para visitação até hoje, mas constitui
uma atividade separada das atividades do PESU. Souza 44 (2016) destaca uma lembrança da
época:
Vivi minha infância aqui, sempre rodando e explorando as cavernas, [...]. E por
acaso, aos 12 anos de idade, uns funcionários do meu pai estavam escavando um
lugar para retirar uma pedra, para terraplanar o lugar, começaram a retirar a terra em
volta dessa pedra e aí eu achei uns ossos. [...] E aí retiramos alguns ossos e levamos
para o dono do museu do Castelinho, o Mihály Bányai, na época, falecido já, que
Deus o tenha. E ele veio, escavou e remontou e estava muito quebrado, e ele
remontou os esqueletos e eles estão expostos lá até hoje, no museu do castelinho.
Três indivíduos. E são os esqueletos mais completos que foram encontrados até
hoje, da raça de Lagoa Santa, né, do homem de Lagoa Santa (RODRIGO
GUALBERTO DE SOUZA, 2016).

Figura 15- Museu do Castelinho

Fonte: Portal Lagoa Santa - MG.

Foi junto a esse contexto turístico que as primeiras escaladas foram realizadas no
Maciço Lapinha. A atividade ocorreu primeiramente na face sul do Maciço, à direita do
acesso à gruta da Macumba, que, em relação à entrada do PESU, pode ser considerada como a
face “frontal” do Maciço. Algumas escaladas eram realizadas nas paredes ao lado da entrada
44

Proprietário do Sítio do Rod, área de escalada particular vizinha ao Maciço Lapinha.
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da Gruta da Lapinha. Foram as atividades excursionistas, principalmente do escotismo, que
trouxeram a escalada nesse período, conforme conta Cunha Júnior (2017), um dos primeiros
praticantes da atividade no local:
Na década de 80 comecei a explorar a Lapinha. O pessoal gostava de ir para o Cipó,
mas para chegar lá era ônibus intermunicipal, bem mais caro e mais difícil de
chegar, mais difícil de sair e menos opções. Numa das atividades de escotismo, para
explorar cavernas, percebi as paredes e “pirei”. A gente dava a volta por cima da
gruta, passava a corda por cima da árvore e montava um “top hope”. Foi quando
começamos a escalar na Lapinha. Depois comecei a escalar móvel, utilizando tanto
alguns equipamentos que a irmã do Alair trouxe, mais alguns que adaptamos, como
nós em corda para entalamento, nuts de aço, porcas de parafuso, e muita coisa
conquistada só pelo “top árvore”. Nessa época estavam começando as conquistas no
Cipó, com a presença do André Ilha. Só existiam vias móveis (ALOYSIO DE
CARVALHO CUNHA JÚNIOR, 2017, grifo nosso).

Esse depoimento serve como perfeita ilustração do cenário que se configurava à
época. Extraem-se daí observações sobre fatores causais, conexões e dinâmicas de dispersão
da atividade. Primeiro, tem-se a relação da escalada com as atividades de escotismo — que
está diretamente conectado aos movimentos excursionistas europeus — marcando, mais uma
vez, a conexão direta com a cultura europeia. A escassez e a rusticidade dos equipamentos são
citadas, o que denota que a prática ainda não se configurava como a escalada esportiva
caracterizada, principalmente, pela instalação de proteções fixas nas paredes rochosas. A
questão da distância, citada pelo depoente, constitui influência na dispersão da atividade. Em
1986 e 1987, a escalada emergia na Serra do Cipó, no maciço do Morro da Pedreira. Contudo,
a distância da Serra do Cipó em relação a Belo Horizonte é consideravelmente maior do que a
distância de Lagoa Santa. Outros depoentes também citaram que a distância em relação a
Belo Horizonte influenciou a opção pela prática no Maciço Lapinha. Alguns afirmam que
eram necessários dois ou três ônibus e o acesso a carros era muito restrito. Por isso passavam
o fim-de-semana inteiro escalando para aproveitar o deslocamento realizado.
Merecem destaque os trechos sublinhados do depoimento de Cunha Júnior. Trata-se
de algumas questões-chave que auxiliam o entendimento das principais características da
escalada esportiva que ocorre no Maciço Lapinha. No último trecho sublinhado uma das
terminologias mencionadas pelo depoente é a “via”. As “vias” são as rotas ou as linhas
traçadas pelos escaladores nos paredões. Tais vias possuem um sistema de graduação que as
separa em diferentes níveis de dificuldade (ABREU, 2014). Outro ponto de destaque é a
terminologia “móvel”. Quando o entrevistado diz “via móvel”, ele quer dizer que as proteções
das vias no Maciço, naquela época, eram apenas proteções móveis. As proteções constituem
outra importante característica que difere algumas modalidades e tipos de escalada. Essas
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proteções podem ser de dois tipos, móveis ou fixas. Ilha (2016) esclarece a questão e explica
que as proteções são equipamentos para
[...] impedir que uma queda, que é um acontecimento corriqueiro nas escaladas, se
transforme em uma tragédia [...]. Esses equipamentos [proteções] podem ser de dois
tipos: fixos ou móveis. A proteção fixa consiste essencialmente em grampos (em
suas muitas variações), peças de aço ou titânio que exigem que se faça um furo na
rocha para serem depois, conforme o caso, batidas por compressão ou coladas com
resinas industriais de alta resistência. Essas peças permanecem indefinidamente nos
lugares onde foram instaladas, e quem for repetir a via só precisará seguir a
sequência de pontos fixos na rocha. Quando há boas fendas, no entanto, a proteção
pode ser feita com uma ampla variedade de peças que são encaixadas por quem sobe
na frente (o guia) e removidas por quem segue atrás (o participante). Nesse caso,
não é deixada nenhuma marca de passagem dos escaladores, e tais escaladas são, por
isso, consideradas mais “limpas” e desafiadoras, já que à dificuldade de repetir os
movimentos deve ser adicionada a de se preparar a própria proteção. Termos como
“proteção móvel”, “vias em móvel”, “escaladas móveis”, etc. são variações do
mesmo tema (ILHA, 2106, p.14).

O tipo de proteção é uma variável importante no universo da escalada. Isso define
que, até o fim dos anos 1980, nenhum desses grampos fixos ainda haviam sido instalados na
conquista das vias no Maciço Lapinha, por exemplo.
O depoimento de Cunha Júnior (2017), ainda em destaque, menciona outra
terminologia importante que é a expressão “top”. Essa é uma expressão usada para designar o
final de uma via de escalada esportiva, caracterizada por não chegar ao cume, conforme já
mencionado. É no “top”, que representa o fim de uma via, que geralmente são instalados um
ou dois grampos fixos na parede rochosa para que o escalador possa fazer os procedimentos
de descida. Por isso, de acordo com o depoimento de Cunha Júnior (2017), é possível inferir
que a escalada praticada no Maciço ainda não consistia na escalada esportiva que vinha se
popularizando no Brasil e, principalmente, no Rio de Janeiro.
A primeira via conquistada de fato no Maciço Lapinha, nos moldes da escalada
esportiva emergente, ocorreu em 1993. A via foi conquistada por Eduardo Viana de
Azevedo (conhecido popularmente como “Ralf”), Ricardo Jardim Leal e Rodrigo
Tinoco França: “[...] eu convidei o Rodrigo Tinoco, que por sua vez convidou o
Fabiano e o Ricardo Leal, pra gente fazer uma investida para realmente abrir as
primeiras vias esportivas da Lapinha” 45. Essa via foi batizada de Karren Glass e, o
próprio nome marca a conexão com as atividades de espeleologia (MARIANO;
MELO JÚNIOR, 2002).

Trecho de depoimento do escalador Eduardo Viana extraído do documentário “E as vias da Lapinha?” (BAÍA;
WEISSMAN, 2015).
45
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Figura 16 - Exemplos de tipos de proteções

Fonte: Compilação de imagens feita pelo autor com base em sites especializados.

Assim, nesse período, a escalada surge em um contexto diretamente conectado às
atividades espeleológicas. Ralf e Tinoco são escaladores advindos diretamente de grupos
espeleológicos mineiros. Cardoso (2017) aponta em seu depoimento essa conexão:
Por exemplo, o Rodrigo Tinoco, grande escalador, [...] uma grande contribuição que
Minas Gerais tem de um cara ligado em preservação, em natureza, em espeleologia,
em escalada, em montanhismo, excursionismo de um modo geral. O Tinoco fazia
parte do NAE, [...] ele era muito ligado a espeleologia. [...] O Ralf é uma pessoa que
eu admiro muito, primeiro pela competência dele, um excelente escalador, e é um
cara de raça, né, ele é fibroso, é um cara bom. [...]. Eu tenho até vídeo, infelizmente
em VHS, tem situações em que estou com o Ralf e ele tinha 10 anos. [...]. Abraçava
ele assim, apontava para o paredão e falava assim: “— Jovem, este é o seu destino!”,
só que eu não fazia a menor ideia que seria tanto, né? [Risos]. Hoje o cara é uma
referência, de competência e de raça, principalmente [...] (ANTONIO CARDOSO,
2017).

Desde então, inúmeras vias foram conquistadas em sequência e novos escaladores
começaram a se formar praticando no Maciço Lapinha, o que lhe rendeu a característica e
vocação de campo-escola46.

46

O termo campo-escola é comum na comunidade escaladora e remete a áreas de escalada onde pessoas
iniciantes podem ter contato pela primeira vez com a Escalada em Rocha, utilizando as técnicas e os
equipamentos. A ideia é de que o que se aprende um campo-escola, será utilizado numa escalada de alta
montanha e outras modalidades. As características de um campo-escola estão ligadas à facilidade de acesso, vias
de escalada consideradas de baixo risco de acidentes e de graduação de nível básico, ou seja, vias que a maioria
de iniciantes consegue subir.
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A Lapinha tem um papel muito importante como campo-escola, um lugar onde
quase todo mundo teve o primeiro o contato com a escalada, pelo menos o pessoal
de Belo Horizonte, pessoal de Lagoa Santa começou a escalar lá [...]. Temos
grandes escaladores nessa região também, por conta da Lapinha, mas o mais legal é
que a Lapinha faz parte da história do montanhismo mineiro, que foi onde começou
tudo (GUSTAVO PIANCASTELLI, 2017).

Figura 17 - Altino Barbosa Caldeira escalando a "Karren Glass", primeira via de
escalada esportiva conquistada no Maciço Lapinha

Fonte: Foto do autor.

Junto ao desenvolvimento dos praticantes, começam a surgir instrutores e guias mais
especializados (sendo que Rodrigo Tinoco é um dos nomes mais citados pela comunidade
escaladora como referência a esse período) diretamente em técnicas verticais, que por sua vez
realizaram vários cursos em Belo Horizonte. Começam a surgir, também, os primeiros muros
e academias de escalada indoor na cidade de Belo Horizonte. Conforme mencionado em
capítulo anterior, a inauguração da loja MontCamp em 1991 foi um marco dessa dinâmica.
Ainda assim, uma informação que foi marcante nas entrevistas realizadas e nos depoimentos
do documentário “E as vias da Lapinha?” (BAÍA; WEISSMAN, 2010/2015) é a de que, nessa
década, a comunidade escaladora ainda era muito restrita e constituía um grupo muito
pequeno de pessoas (BAÍA; WEISSMAN, 2015).
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Figura 18 - Rodrigo Tinoco escalando no Sítio do Rod

Fonte: Foto do autor.

Portanto, a década de 1990 é para Minas Gerais a década em que a escalada esportiva
se afirma. A escalada esportiva nos carbonatos torna-se a marca registrada da escalada
mineira, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, por
exemplo, não há escalada nesses tipos de rochas. As escaladas praticadas nos grandes
paredões de granito que marcam a paisagem carioca diferem totalmente das escaladas
praticadas no calcário 47 , por exemplo. O depoimento de Magalhães (2016) ilustra esse
contexto:
Em meados dos anos 90 a escalada “belorizontina” cresceu de uma maneira
assustadora. Apareceram os primeiros campos-escolas de vias esportivas, como a
Lapinha, a Serra do Cipó, onde a primeira concepção era escalada móvel
aproveitando as fendas, e era a moda da época, fazer escaladas móveis. Morro da
Pedreira, centro maravilhoso com cerca de 100, 150 vias de escalada. Em meados
dos anos 90 começaram a aparecer as primeiras vias grampeadas, na Serra do Cipó e
na Lapinha. Quando isso aconteceu, criou-se o pilar, a espinha dorsal do
montanhismo “belorizontino”, que é a escalada esportiva em calcário e o esporte
desenvolveu-se numa velocidade impressionante. Começaram a aparecer as
academias de escalada, que também acabou trazendo muita gente para o esporte
(ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 2016).
47

Os diversos tipos de rocha fazem com que a escalada desenvolva também técnicas específicas para a prática
em determinado tipo de rocha. Esse tema é bem complexo e específico e, desta forma, optou-se por não se
adentrar nessa questão.
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Até os anos 2000 já havia na região de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo três principais
áreas de escalada: o Maciço Lapinha, o Sítio do Rod e a Gruta do Baú. O cenário estava posto
e a atividade vinha num ritmo crescente. Contudo, na virada do século, inicia-se o processo de
proibições e fechamentos. A primeira proibição ocorre na Gruta do Baú e, em sequência,
começa a coibição da escalada no Maciço Lapinha, em Lagoa Santa. O Sítio do Rod,
entretanto, é uma área que sempre se manteve aberta, representando uma exceção a esse
processo.
As fiscalizações das grutas na região cárstica de Lagoa Santa e Pedro Leopoldo foram
iniciadas, principalmente, pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas
(CECAV). E no âmbito da comunidade escaladora, já havia rumores da fiscalização e
fechamento das áreas de escalada. Assim, em meados de 2001 inicia-se com mais rigor a
proibição de acesso dos escaladores ao Maciço Lapinha. A ordem veio da Secretaria de
Turismo e Cultura (SEMTUR), de Lagoa Santa, responsável pela gestão do turismo que
ocorria na Gruta da Lapinha e entorno (BAÍA; WEISSMAN, 2010/2015). De acordo com
Melo (2016), que iniciou as atividades de escalada bem nessa época, o que ocorreu em fins
dos anos 2000 para o ano de 2001 foi que
[...] na ocasião a Lapinha ainda estava em processo de fechamento, eu não sei dizer
se já tinha saído o decreto, no ano 2000. Não tinha saído o decreto porque ainda não
tinha placa. Então logo em seguida veio placa, já estava proibido verbalmente,
vamos dizer assim, em seguida veio a placa, aquela imposição [...] (IGOR MELO,
2016).

Com a promulgação do Decreto Municipal nº 307/02, que resultou na instalação da
placa mencionada pelo entrevistado (Figura 19), efetivou-se a proibição do acesso ao Maciço
Lapinha. Isso causou perplexidade na comunidade escaladora, principalmente nos escaladores
da região metropolitana de Belo Horizonte, que era o público mais afetado com a decisão.
Houve um sentimento de indignação, pois os escaladores perderam, em curto tempo, duas das
mais importantes áreas de escalada naquele período. Sendo assim, para os praticantes da
atividade que haviam despendido tempo e recursos (afinal todas as proteções instaladas e as
constantes idas ao local necessitam de recursos) foi realmente um “balde de água fria”. Além
disso, os usuários do Maciço teriam que migrar para outras áreas mais distantes de Belo
Horizonte (BAÍA; WEISSMAN, 2010/2015).
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Figura 19 - Placa instalada na área do Maciço, quando da proibição da escalada

Fonte: Documentário “E as vias da Lapinha?” (BAÍA; WEISSMAN, 2015).

A proibição, portanto, representou uma espécie de retrocesso, conforme aponta
Magalhães (2016):
[...] O desenvolvimento do esporte ao redor da capital foi bastante prejudicado com
o fechamento da área. [...]. A Lapinha já era um centro de escalada importante.
Porque toda a força para criar as vias, o campo-escola, estava direcionado para a
Lapinha. A Lapinha fica a 30 km de BH e o Cipó fica a 100 km. Com a perda da
Lapinha houve um desestímulo no desenvolvimento do esporte. Também não foi só
a Lapinha, o Baú também foi fechado. Então de repente, perdeu-se mais de 150 vias
ou mais. Até se criarem novas vias e novos acessos, foi sem dúvida, atraso
(MAGALHAES, 2016).

A justificativa da proibição é encontrada no documentário “E as vias da Lapinha?”
(BAÍA; WEISSMAN, 2015), que exibe entrevista com a porta-voz da Prefeitura Municipal de
Lagoa Santa à época, a arqueóloga e ex-Secretária Municipal Sra. Rosangela Albano:
Em 83 quando a gente começou a trabalhar aqui em Lagoa Santa com a criação do
grupo de arqueologia nós já tínhamos, uma das nossas tarefas e obrigações era a
questão da fiscalização com todo o ambiente e na ocasião eu fazia a gestão direta da
Gruta da Lapinha. Então desde essa época o nosso olhar está ali para a Gruta da
Lapinha atentamente com a questão da preservação, furto de bromélias, quebra de
espeleotemas, [...]. Eram assim, grupos bem menores, escaladores já bastante
qualificados na postura da preservação ambiental. [...] A questão do uso intensificou
de tal forma que, a partir do ano 2000, 2001, a prefeitura começou a coibir. Não foi
uma coisa assim, “que dormiu e se acordou” com o decreto na mão não, o Decreto
foi a última coisa que o município tinha como lançar mão (BAÍA; WEISSMAN,
2010/2015).

O ponto de vista exposto pela Sra. Rosangela Albano é, de certo modo, compartilhado
por Teixeira (2016), a partir de sua experiência como espeleólogo e consultor ambiental:
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[...] eu participei do movimento de escalada, fiz algumas vias, mas confesso que
nunca foi a minha grande praia, a escalada. Mas meu envolvimento com essa
questão ambiental me fez passar por uma vivência ambiental, eu comecei a militar
na questão ambiental, participei de várias ONGs e isso fez com que minha visão
fosse mudando em relação ao tempo. Então a gente começou a ver que o boom da
escalada, quantidade de pessoas, tinha um impacto sim, nas áreas de escalada. É
claro que tem. Se a gente for hoje na Lapa do Seu Antão, [...] a gente vai ver que é
uma área que está bastante impactada, talvez por uma falta de controle maior. E isso
estava acontecendo na Lapinha, também já há algum tempo. A Lapinha era um pico
de escalada, começou a ter uma frequência muito grande, os impactos começaram a
ficar grandes também, não que o impacto seja na rocha, propriamente dito, mas o
impacto é generalizado, pisoteio, aqueles pequenos ambientes de rocha eram
bastante impactados, as vezes de uma forma definitiva, as trilhas que eram abertas,
[...] mas até então, a área da Lapinha não era assim, uma área, vamos dizer,
protegida, de fato (MAURÍCIO CRAVO TEIXEIRA, 2016).

Apesar do sentimento de indignação por parte da comunidade escaladora, essa
proibição teve efeitos positivos para o desenvolvimento da escalada em Minas Gerais. Um
desses efeitos foi a expansão da atividade para outras áreas. Com o fechamento das grutas do
Baú e da Lapinha, novos desafios estavam postos e novas conquistas deveriam ser realizadas,
como de fato, ocorreu:
A proibição da Lapinha contribuiu para acelerar a expansão da comunidade
escaladora para outras áreas de escalada. Se a Lapinha não tivesse sido proibida a
expansão seria mais lenta. A expansão e busca por novas áreas sempre vai existir até
que essa área seja saturada (ALOYSIO DE CARVALHO CUNHA JÚNIOR, 2017).

Além disso, a criação da Associação Mineira de Escalada (AME), em 4 de julho de
2001, é outro dos principais efeitos positivos que a proibição da Lapinha gerou.
O que motivou a AME foi o fechamento da Lapinha. Percebo que todo o movimento
que foi feito na AME, foi com o intuito de liberar a Lapinha. Mesmo a gente ter, em
alguns momentos, intervindo ou iniciado trabalhos em algumas outras áreas de
escalada, Cipó, Pedra Branca (Caeté). Hoje praticamente a única função que a gente
tem é estar junto com a gestão da Lapinha, com a gerência do PESU. A gente tem
essa função primária de manter o relacionamento que a gente consolidou nos
últimos quatro, cinco anos (EDGARDO ABREU, 2017).

Isso marca o estabelecimento de um novo período no que concerne à organização da
comunidade escaladora em entidades civis e devidamente registradas, já que o período
anterior à organização da comunidade escaladora, seja por clubes ou em qualquer esfera
representativa, estava praticamente extinto no Estado (MARIANO; MELO JÚNIOR, 2002).
Dos históricos malsucedidos de organização, emergia uma nova possibilidade para
Minas Gerais e a AME passa a ser primeira entidade organizada a ser criada por uma nova
geração. Vale ressaltar, contudo, que a criação da AME é motivada por razões diferentes
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daquelas dos clubes excursionistas organizados com base nos moldes europeus. O depoimento
de Reis (2016) ilustra o cenário naquele período, bem como algumas premissas e propostas
que a organização da AME trazia:
Existiam outros grupos que chegaram até a se formalizar antes, mas na época não
tinha nenhum em atividade, tinha um que chamava CUME, e tinham outros. As
pessoas que resolveram criar a AME, a gente se encontrou primeiro na SETE
CUMES, que era localizada na Savassi, foi a primeira academia de escalada de
Minas Gerais, a maioria das pessoas já se conheciam de escalar em Rocha e nessas
reuniões a gente ficava discutindo sobre o que fazer, tipo, “e aí, os caras vão
começar a fechar as áreas de escalada, a gente vai fazer alguma coisa ou não?” E a
gente resolveu seguir essa linha institucional. [...] a gente achou melhor seguir uma
linha de entrar no sistema, de cumprir a agenda política, de argumentar e explicar
porque que a gente considerava que a gente tinha o direito de frequentar essas áreas
e escalar. E numa “onda” bem positiva, da gente se propondo a ajudar nos cuidados
que tinham que ser tomados com essas áreas. Esse medo do turismo predatório, e na
nossa visão a escalada de forma alguma era predatória (LEANDRO ANTÔNIO
DOS REIS, 2016).

Com a organização bem-sucedida dos escaladores, a partir da criação da AME, a
comunidade escaladora passou a ter um porta-voz devidamente registrado e reconhecido
como entidade civil representativa. Então, a AME inicia de forma organizada o debate com a
Prefeitura, que continuou irredutível em sua decisão pela proibição da escalada no Maciço
Lapinha ao longo dos anos subsequentes. Uma sinalização de que as coisas poderiam mudar
só veio em 2006. Entrava em cena a implementação efetiva do PESU e a gestão da área
passaria a ser do Estado e não mais do Município. Tavares (2016) registra um resumo do
contexto do processo de implementação do PESU:
[...] a partir daí também todo um processo de ações que aconteceram na região, mas
que veio a culminar com a implantação do parque somente agora, no início do
século XXI, com a implantação de novo, da retomada dos voos do aeroporto de
Confins, a duplicação da Linha Verde e a construção do novo Centro Administrativo
de Minas Gerais. A implantação desses empreendimentos abriu também
oportunidades para que a sociedade agora, antes conservacionista e agora
ambientalista, trouxesse à pauta procedimentos de condicionantes de licenciamento
ambiental que vincularam a uma política desenvolvimentista do chamado Vetor
Norte, a implantação do Parque Estadual do Sumidouro. Então o Parque passa a ser
um projeto estruturador dentro de um custo estimado de implantação e um prazo
previsto para ser implantado já a partir de 2006 (ROGÉRIO TAVARES, 2016).

Também em 2006, com o início do processo de implementação efetiva do PESU,
ocorreu uma reunião fomentada pelo Governo do Estado com o objetivo de definir as
entidades que iriam compor o Conselho Consultivo do PESU. A AME foi uma das entidades
convidadas a participar do Conselho. Em seguida, no ano de 2007, ocorreram três
acontecimentos que contribuíram positivamente para a trajetória da AME no processo de
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reativação da escalada na Lapinha. No dia 16 de fevereiro foi assinado o contrato de prestação
de serviços entre a empresa “Gheosfera Consultoria Ambiental Ltda.” e o Instituto Estadual
de Florestas (IEF), objetivando a “elaboração de projetos para revisão dos limites do Parque
Estadual do Sumidouro e Estudo de alternativas de proteção de seu entorno” (MINAS
GERAIS, 2010). Esse contrato sinalizava, de fato, a implementação do PESU. No dia 15 de
setembro, ocorreu na Gruta da Lapinha a reunião de Validação da Representatividade das
Entidades e posse do Conselho Consultivo do Parque Estadual do Sumidouro, Conselho do
qual a AME faria parte. No dia 16 de outubro ocorreu a primeira reunião do Conselho
Consultivo do Parque Estadual do Sumidouro já com a presença da AME atuando no sentido
de defender a abertura e a regulamentação das atividades de escalada (MINAS GERAIS,
2010). Isso representou um grande avanço, de acordo com Abreu (2017):
[...] eu acho que o grande passo mesmo foi a transferência da gestão, sair da
prefeitura para ir para o Estado, e com a formação do Conselho Gestor do PESU, a
gente participou das reuniões, e entramos para dentro do Conselho. E ao longo de
várias reuniões, ao longo de anos, a gente conseguiu ir aos poucos apresentando a
escalada. Na época o Conselho era para implementação do Parque. O Parque ainda
não tinha toda a estrutura que ele tem hoje e um dos primeiros passos é a eleição do
Conselho e a gente teve presente como membro no primeiro Conselho e somos até
hoje (EDGARDO ABREU, 2017).

Logo em sequência, em 2008, a empresa “Gheosfera Consultoria Ambiental Ltda.”
assinou o efetivo contrato para a elaboração do Plano de Manejo do PESU (MINAS GERAIS,
2010). Isso abriu mais ainda as possibilidades de diálogo entre a comunidade escaladora e o
Estado. Para Tavares (2016),
com a chegada do Parque houve todo esse processo e uma abertura nossa de portas
no sentido de integrar, trazer os escaladores, tanto para envolverem-se no Conselho
Consultivo, com representação efetiva, a partir da Associação Mineira de Escalada,
quanto também em grupos de trabalho de subsídio ao Plano de Manejo. E nesse
sentido é articulado uma frente, do qual o próprio CECAV foi convidado a integrar,
grupos de espeleologia e a comunidade escaladora [...]. E dentro dessa discussão a
gente teve um processo muito dinâmico com integrantes da AME, e eu posso
destacar aqui o Lu Goma (Luís Monteiro), e o Edgardo (Edgardo Abreu) que foram
dois atores que estiveram bem próximos fazendo o papel diplomático, assim, e de
subsídios, e de, vamos dizer assim, de construção, mas que também eram feitos a
partir de outros atores que tiveram grandes contribuições também dentro da
comunidade escaladora e da comunidade espeleológica (TAVARES, 2016).

A participação da AME no Conselho Consultivo do PESU resultou no estabelecimento
de um Grupo de Trabalho Regulamentação — composto pela AME, pelo IEF e pelo ICMBio.
Esse GT ficou responsável por elaborar e executar uma proposta piloto de reabertura da
escalada, definindo o zoneamento, as normas e as regras de utilização. Esse grupo propôs a
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realização de um evento que se tornou um dos marcos históricos no processo de
regulamentação da escalada na Lapinha. Trata-se do “I Seminário sobre a Regulamentação e
Organização dos Esportes de Aventura: Montanhismo e Escalada em Unidades de
Conservação”, realizado em 11 e 12 de março de 2010 no Parque Estadual do Itacolomi, em
Ouro Preto. O evento teve como objetivo apresentar a escalada para diversos gerentes e
funcionários de Unidades de Conservação, dentre outras autoridades. Foi apresentada a
história da atividade, bem como sua ocorrência em UCs de outros estados, principalmente no
Rio de Janeiro. A ideia era fazer um grande encontro onde gestores de Unidades de
Conservação de diferentes níveis e estados pudessem se encontrar de forma que o IEF mineiro
se familiarizasse a respeito de como ocorria a atividade em outras UCs. André Ilha foi um dos
principais nomes que contribuíram para o esclarecimento do assunto nesse encontro:
Na época da questão da legalização da área da Lapinha (PESU), participei do
Encontro de Gestores de Áreas Protegidas e era presidente do Instituto Estadual de
Florestas do Rio de Janeiro nessa época. [...] O encontro foi realizado em Ouro
Preto, na sede do Parque Estadual do Itacolomi. Desse encontro nasceu a semente, a
base para o arranjo que se desenvolveu na Lapinha (ANDRÉ ILHA, 2016).

Após o evento, o GT Regulamentação propôs e estabeleceu um Termo de Cooperação
Técnica entre o IEF e a AME. Em julho de 2010, o Termo foi oficializado. O estabelecimento
do documento contribuiu diretamente para que as atividades de escalada fossem inseridas no
Plano de Manejo do PESU. O Plano de Manejo final foi publicado em 2010 e cita no item
3.7.2.2., do Encarte 3, Volume 2, a presença e o histórico resumido da atividade de escalada
existente na área. O Plano de Manejo inclui, ainda, a proposta de uso do Maciço Lapinha para
a atividade de escalada que foi desenvolvida pela AME e pelo GT. A proposta foi intitulada
“Diretrizes de Gestão e Regras de Uso Público para as Áreas de Escalada em Rocha do
Parque Estadual do Sumidouro — Proposta Piloto”. Esse documento constitui o anexo XIV
do Plano de Manejo do PESU (MINAS GERAIS, 2010, p.338). Essa “Proposta Piloto” foi o
documento que definiria, portanto, como seria o zoneamento e as regras das atividades de
Escalada no Parque. Desta forma, não havia mais argumentos que pudessem continuar
proibindo as atividades de escalada no Maciço Lapinha. Conforme aponta Tavares (2016),
“[...] uma vez que isso foi trabalhado também junto ao Plano de Manejo não tinha muito que
se questionar é, vamos dizer assim, de postura contrária do nosso jurídico [...]”.
Finalmente, em 22 de maio de 2011, em caráter experimental, ocorreu a primeira
escalada regulamentada no Maciço Lapinha. Em seguida, no mês de julho, ocorreu a
avaliação dessa primeira fase que resultou na criação da Portaria nº 138, que “estabelece os
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procedimentos a serem observados para a realização de escaladas esportivas no Parque
Estadual do Sumidouro do Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG)”, promulgada em 03 de
agosto de 2011, iniciativa pioneira para o Estado de Minas Gerais.
A partir daí, desse grande encontro, desse início de trabalho e assinatura do Termo
de Cooperação Técnica, com a participação muito grande da comunidade de
espeleologia, representada pelo grupo Bambuí e Guano, a gente conseguiu
finalmente amarrar todas as arestas que tinham, as preocupações de cada ator, e
começar com o projeto em 2011, que foi a liberação efetiva. A gente fez uma
cerimônia bem legal, tinha uma placa que era com o decreto municipal escrito
“Proibido Escalada”, e aí a gente pegou a placa, virou ela de cabeça para baixo,
como um ato simbólico e o pessoal foi passando. E a partir daí a Lapinha ficou
aberta initerruptamente (ABREU, 2017).

Com os estudos realizados para a pesquisa fica evidente que a conexão,
principalmente com as atividades excursionistas, as atividades de escotismo e as atividades
espeleológicas, constitui fator causal que contribuíram para a dispersão da escalada no
Maciço Lapinha. Confirmou-se, também, que foi a partir dos anos 1990 que a atividade se
desenvolve mais rapidamente na região central do Estado, nos arredores de Belo Horizonte e,
nos anos 2000 ocorre uma expansão para outras regiões de Minas Gerais. Outra questão
importante identificada com a pesquisa foi o fato de que, com a proibição da atividade antes
da regulamentação da escalada no Maciço Lapinha, os escaladores demonstraram claramente
em suas entrevistas no documentário “E as vias da Lapinha?” (BAÍA; WEISSMAN, 2015)
sentimentos de indignação e revolta com a situação. Contudo, a percepção dos dez
escaladores entrevistados e que também haviam prestado depoimentos no documentário é a de
que, hoje, entendem que a regulamentação foi necessária e representa uma experiência
positiva. Essa informação pode ser confirmada quando da leitura das entrevistas na íntegra
(APÊNDICE C). Além disso, a proibição da atividade no Maciço também atuou como um dos
agentes dispersores da atividade, contribuindo para a conquista de novas áreas de escalada em
Minas Gerais.
Portanto, as características que configuram a modalidade da escalada esportiva
realizada no Maciço Lapinha e, de um modo geral, das áreas de escalada na região da APA
Carste são a altura das vias (basicamente dos 10 até os 30 metros) e o uso mínimo de
equipamentos específicos da escalada, ou seja, não são necessários equipamentos “móveis”
para que se escale. Além disso, a parada ou o ponto final da via (o top) é sempre na vertical,
sem chegar ao cume do bloco rochoso (Figura 20).
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Figura 19 - Escalada esportiva no Sítio do Rod. Características
semelhantes às do Maciço Lapinha: paredes baixas, pouca
necessidade de equipamentos e parada na vertical

Foto: Cynthia Magalhães.

Esta parte do capítulo 3 cumpre o objetivo de se compreender como ocorreu o
desenvolvimento das atividades de escalada no Maciço Lapinha e seus principais fatores
causais. Também teve como objetivo registrar o processo ocorrido em relação à proibição da
área e sua posterior abertura de forma controlada.
Atualmente o PESU está aberto para a atividade e recebe escaladores de todas as
partes do Brasil, bem como de outros países. A partir daqui, parte-se para a análise específica
do Sistema de Gestão que se configurou com o estabelecimento do Termo de Cooperação
Técnica firmado entre o IEF e a AME e com a execução das “Diretrizes de Gestão e Regras
de Uso Público para as Áreas de Escalada em Rocha do Parque Estadual do Sumidouro”.

3.2

O Sistema de Gestão das atividades de escalada no Maciço Lapinha
Conforme mencionado anteriormente, o documento “Diretrizes de Gestão e Regras de

Uso Público para as Áreas de Escalada em Rocha do Parque Estadual do Sumidouro” (2010)
é o instrumento que direcionou as normas de funcionamento da atividade de escalada
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esportiva no Maciço Lapinha. Esse documento foi desenvolvido pela AME e pelo IEF no
âmbito do GT Lapinha.
Sua elaboração foi inspirada por experiências empíricas de escaladores, bem como as
experiências de outros Parques e Unidades de Conservação (fora de Minas Gerais) onde
existia a atividade de escalada. Além disso, o respeito ao ambiente cárstico, a escalada de
mínimo impacto48, a segurança e a liberdade na execução da atividade são os principais ideais
que nortearam a elaboração do documento:
Desde 2007, a Associação Mineira de Escalada é membro do Conselho Consultivo
do parque e vem dando suporte à elaboração do Plano de Manejo que foi elaborado
e finalizado pela empresa de consultoria ambiental — Gheosfera no ano de 2008. De
acordo com o Plano de Manejo do Parque Estadual do Sumidouro — Volume 3
realizado pela Gheosfera foi proposta a inclusão do documento elaborado pela
Associação Mineira de Escalada (AME), denominado: “Proposta de Zoneamento
das Áreas de Escalada em Rocha — PESU/ IEF-MG” (2008) o qual delimita os
setores adequados para a prática do esporte de forma sustentável. Em março de 2010
foi realizado o I Seminário sobre a Regulamentação e Organização dos Esportes de
Aventura: Montanhismo e Escalada em Unidades de Conservação realizado pelo
IEF-MG em parceria com a AME no Parque Estadual do Itacolomi na cidade de
Ouro Preto-MG. Um dos resultados desse evento foi a criação de grupo de trabalho
(GT — Regulamentação) composto por entidades tais como: AME, IEF-MG;
ICMBio além de pesquisadores/técnicos para elaboração de proposta para a
regulamentação do montanhismo e escalada no Parque Estadual do Sumidouro
(PESU) em Lagoa Santa-MG. Além disso, de forma a legitimar e oficializar os
trabalhos que estão sendo realizados entre a AME e IEF-MG, em junho de 2010, foi
firmado acordo, através de termo de cooperação técnica, entre as duas entidades
(ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ESCALADA, 2010, p.5).

Inicialmente, o objetivo do documento era realizar a atividade em caráter
experimental. Assim, são descritas as 4 etapas que a AME, juntamente aos parceiros
envolvidos, realizaram para viabilizar a abertura do Maciço para a escalada.
A etapa 01 diz respeito às visitas técnicas ao local e que foram realizadas por equipe
multidisciplinar48. A etapa 02 apresenta as bases nas quais se formularam as regras e os
procedimentos, desde os horários de acesso até as práticas e as posturas ecológicas a serem
seguidas. A etapa 03 descreve a realização de um Seminário de Mínimo Impacto com a
participação de todos os atores envolvidos e, por fim, a etapa 04 diz respeito à execução e ao
monitoramento da atividade e anuncia que a atividade se iniciaria no segundo domingo após a
realização do Seminário. Contudo, somente em 22 de maio de 2011 o Maciço foi aberto para
48

Todas as entidades civis de montanhismo e escalada, tanto nacionais quanto internacionais, baseiam suas
atividades em códigos de ética e valores ambientais no sentido de proteção das montanhas. A comunidade
montanhista e escaladora está diretamente conectada com vários eventos ambientais, como a ECO-92,
Declaração de Tirol etc. de onde tiram as bases para construir a “ética das montanhas”. É daí que surge a ideia da
“escalada de mínimo impacto” que seria, basicamente, a realização da atividade gerando o mínimo possível de
impactos ambientais. Esse tema pode ser consultado tanto no site da CBME quanto no da UIAA.
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a escalada em caráter experimental. Ressalta-se que as etapas ocorreram junto à
implementação do PESU, que somente ocorreu efetivamente em 2010. Por essa razão, a
escalada estava no rol de outras diversas questões a serem levadas em conta na
implementação do PESU, representando apenas uma pequena parte do desafio de sua
implementação.
O período experimental durou de maio a julho de 2011, quando foi feita a primeira
avaliação, resultando na formulação da Portaria nº. 138 do IEF 49 ,que “estabelece os
procedimentos a serem observados para a realização de escaladas esportivas no Parque
Estadual do Sumidouro do Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG)”. A criação dessa
Portaria, além de ser iniciativa pioneira em Minas Gerais, respalda e garante a ocorrência da
atividade no local.
Vale registrar que uma das ações mais importantes nesse processo foi a realização de
oficinas específicas para os monitores do PESU, no intuito de que estes deveriam ser melhor
capacitados para fornecer o suporte técnico quando necessário. Destacam-se dois funcionários
do PESU que se envolveram mais diretamente com a atividade de escalada: Albert Dias da
Costa50 e Djalma Júnior Silva de Carvalho. Estes dois funcionários foram direcionados para
cumprir o papel de realizar o monitoramento das atividades de escalada e realizar rondas nos
setores de escalada do Maciço. Em depoimento, Costa (2016) conta que quando começou a
trabalhar no Parque
já existia o projeto da escalada aonde os visitantes vinham praticar o esporte.
Quando passei a monitor tive que aprender um pouco do esporte que era para fazer
as vistorias. Às vezes notava que o praticante estava fazendo algum procedimento
errado e não sabia como corrigir. Hoje, depois do curso que a AME realizou, tem
aproximadamente dois anos que escalo. É um esporte que coloca em contato com a
natureza, de modo que a pessoa chega um pouco estressada e começa a subir na
pedra, o estresse vai embora porque ele tem que dar atenção àquilo ali, e o seu
companheiro também, tem que ter atenção. Hoje, se precisar fazer algum reparo,
alguma coisa, a gente está pronto para poder atender (ALBERT DIAS COSTA,
2016).

Djalma Júnior, também em entrevista, confirma o trabalho realizado pela AME e a
relação que se estabeleceu para a realização da atividade:
[...] O Edgardo [Abreu] veio, deu o curso para mais sete pessoas, para que a gente se
“inteirasse” do manuseio de equipamentos, se algum escalador precisasse de alguma
ajuda a gente pudesse ajudar, se em caso de algum acidente a gente pudesse
socorrer, saber como fazer para socorrer o escalador, foi assim. Aí eu me interessei
49

Documento na íntegra em anexo.
Em 2017 Albert Dias da Costa foi exonerado quando do encerramento do contrato do IEF com a empresa
Verso Terceirização. Albert não conseguiu ser recontratado como alguns outros colaboradores do PESU.
50
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trabalhando na área já, comecei a escalar, tanto é que vão fazer, faz seis anos que eu
escalo [...] (DJALMA JÚNIOR SILVA DE CARVALHO, 2016).

É possível perceber, portanto, a riqueza do envolvimento da AME com todo o
processo de regulamentação da escalada. Djalma tornou-se escalador e, desde então, é um dos
monitores mais capacitados no que diz respeito às atividades de escalada no Maciço Lapinha.
Além disso, atualmente, é uma das pessoas que mais conhece a realidade e as características
das atividades de escalada no PESU.
Para a realização das análises da pesquisa, optou-se por dividir os procedimentos que
foram estabelecidos para a atividade de escalada descritos no Documento “Diretrizes de
Gestão [...]” e na portaria IEF nº 138 em três grupos:

1.
2.
3.

normas de conduta;
zoneamento e monitoramento;
controle de acesso e uso.

A seguir, serão descritos e analisados cada um desses grupos. Também serão
apresentadas propostas para evolução dos processos de gestão realizados pelo PESU,
conforme foram apontados nos objetivos desta dissertação.
3.2.1 Grupo 1 — Normas de conduta

O Grupo 1 de procedimentos de gestão do PESU trata das regras de conduta que
competem não somente aos escaladores, mas a qualquer visitante em qualquer UC. São,
basicamente, orientações para que o visitante não acenda fogueiras, só caminhe pelas trilhas
marcadas, não dê comida aos animais silvestres, não entre na UC com animais domésticos,
não deixe lixo no local, ou seja, normas de conduta já familiares aos praticantes de atividades
excursionistas em geral. Cada uma dessas normas está descrita no documento “Diretrizes de
Gestão e Regras de Uso Público para as Áreas de Escalada em Rocha do Parque Estadual do
Sumidouro” (2010) e pode ser consultada de forma livre por quem se interesse por esse tema
específico. Por isso, no caso dessa pesquisa, esse grupo de procedimentos possui menor
relevância, assumindo que a comunidade escaladora já conhece esse tipo de norma justamente
por ser um público “especializado”, conforme destacado por Bradford (2017). Além disso, as
normas e regras de uso e acesso às UCs vinculam-se a um tema mais amplo, que é o do
conservacionismo e questões ambientais, o que extrapolaria o foco central deste trabalho.
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3.2.2 Grupo 2 — Zoneamento e monitoramento

O zoneamento do Maciço Lapinha para as atividades de escalada também foi definido
pelo documento “Diretrizes de Gestão e Regras de Uso Público para as Áreas de Escalada em
Rocha do Parque Estadual do Sumidouro” (2010). De acordo com Abreu (2017), “[...]
somente os setores que estavam incluídos no guia do Eustáquio é que foram levados em
consideração para serem liberados” (EDGARDO ABREU, 2017), ou seja, levou-se em conta
o trabalho de Mariano e Melo Júnior (2002) como referência. Além disso, ainda de acordo
com Abreu (2017), a atividade não deveria ocorrer onde existisse conflito de uso público.
Algumas vias de escalada foram conquistadas em locais muito sensíveis e próximos a
cavernas e, em outros casos, as trilhas de outras atividades de turismo passam exatamente na
base de algumas vias. Sendo assim, esses também foram fatores de proibições de alguns
setores, ou, em casos específicos, partes de setores foram proibidos.
O documento citado apresenta uma coleção de 10 mapas 51 , sendo um geral que
abrange todos os setores e outros 9 mapas que apresentam detalhes de cada um dos setores.
Tanto no trabalho de Mariano e Melo Júnior (2002) quanto no documento citado, cada um dos
mapas está dividido por numeração e não por setor de escalada, causando dificuldades para
melhor entendimento. Ou seja, em um mesmo mapa constam dois ou mais setores. A
nomenclatura de cada setor também foi uma questão relevante a ser analisada, pois alguns
nomes são bem definidos enquanto outros setores não possuem nome.
Por isso, para que a questão dos setores e do zoneamento fosse melhor entendida para
a pesquisa, o trabalho de campo foi fundamental para percorrer todos os setores. O percurso
em campo foi realizado com apoio do monitor do PESU, Djalma Júnior Silva de Carvalho 52.
O único inventário existente sobre as vias e setores de escalada do Maciço Lapinha é o guia
“Escaladas de Minas” (2002). Nem o PESU nem a AME possuem um instrumento
sistematizado com essas informações. Assim, o trabalho de campo serviu, entre outras coisas,
para confrontar as informações do Guia com a situação atual dos setores e das vias de
escalada. Como resultado, foi elaborada uma carta imagem do Maciço Lapinha, com a
51

Percebe-se, nesse trabalho desenvolvido pela AME, uma importante iniciativa geográfica, contudo, nota-se ao
mesmo tempo a carência do uso de instrumentos apropriados para a realização de uma tarefa de mapeamento. A
semiologia gráfica dos mapas apresentados não permite entendimento claro sobre a situação. Na verdade, o que
se chama de mapa nesse documento, tecnicamente deve ser compreendido como croqui.
52
Djalma Júnior Silva de Carvalho é o monitor do PESU que mais conhece sobre a escalada, além de o mesmo
praticar a atividade. É basicamente a “ponte” entre o público escalador e a gerência do PESU. Percebeu-se um
alto nível de conhecimento empírico sobre a nomenclatura e característica de cada uma das vias e dos setores,
mesmo não possuindo o guia “Escaladas de Minas”, tendo visto-o poucas vezes.
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indicação dos pontos de cada setor, nomeados e devidamente georreferenciados. Optou-se por
estabelecer uma divisão de setores a partir da concepção do monitor Djalma, que segue
algumas nomenclaturas iguais às do guia, mas também utiliza outras que também são
popularmente adotadas pela comunidade escaladora local.
Sendo assim, foram contabilizados 13 setores de escalada existentes, sendo que, deste
total, sete estão liberados para a atividade e seis ainda estão proibidos (Mapa 7).

Mapa 7 - Setores de escalada no Maciço Lapinha

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de campo.

Em relação às vias de escalada existentes no Maciço, contabilizou-se o total de 164
vias, enquanto que no guia “Escaladas de Minas” (2002) são contabilizadas 131. Essa
diferença é explicada pelo tempo levado entre a finalização e a publicação do guia. Durante
esse período, ocorreram conquistas de vias que não foram registradas. Um outro detalhe
importante a ser ressaltado é que a identificação das “vias em móvel” é impossível sem a
presença dos seus conquistadores, ou de alguém que realmente as conheça bem. Como nas
“vias em móvel” não existem grampos fixos, não há como se identificar a linha exata da via.
As informações coletadas foram registradas nos Gráficos 1 e 2, demonstrando a
quantidade de vias de cada setor e a quantidade de vias abertas atualmente. Além disso, outro
gráfico percentual revela que praticamente 50% das vias existentes estão interditadas. Sendo
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assim, atualmente, o Maciço Lapinha possui 84 vias abertas53 e 80 vias interditadas (Gráfico
3).
Gráfico 1 - Total de vias por setor

Fonte: Elaborado pelo autor com base na coleta de dados em campo.

Gráfico 2 - Vias abertas por setor

Fonte: Elaborado pelo autor com base na coleta de dados em campo.
53

Dessas 84, algumas estão interditadas por apresentarem problemas na proteção que podem comprometer a
segurança dos praticantes e outras constituem vias inacabadas, ou seja, começaram a ser conquistadas e não
foram finalizadas. Esses detalhes são apontados no relatório de campo.
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Gráfico 3 - Percentual de vias abertas e vias interditadas

Fonte: Elaborado pelo autor com base na coleta de dados em campo.

Em relação ao monitoramento dos setores de escalada, o GT Lapinha coloca como um
de seus instrumentos de gestão uma proposta metodológica de “monitoramento fotográfico”,
que tem o objetivo de verificar a situação das trilhas de acesso aos setores, as bases dos
setores onde ficam as vias e as paredes que são escaladas. Nesses primeiros anos de
regulamentação da atividade até a realização da pesquisa, só ocorreram duas atividades de
monitoramento. Tal atividade necessita de aprofundamento no que concerne aos parâmetros a
serem estudados e nas questões metodológicas envolvidas. Entretanto, ainda assim, vale como
um importante registro histórico e faz parte da memória das atividades no local.
O trabalho de manejo e monitoramento necessita uma gama de profissionais
multidisciplinares envolvidos nos estudos dos diversos aspectos ambientais a serem
observados. Mesmo com o manual publicado por Bradford (2017) 54, ou a partir do trabalho de
Ribeiro, Lorenzetto e Rodrigues (2004), importantes pontos ficam em aberto. Significa dizer
que realizar um manejo de áreas de escalada requer um aporte de recursos e equipe muito
semelhante aos moldes da elaboração de um Plano de Manejo de qualquer UC, por exemplo.
E isso não está na realidade de uma entidade civil sem fins lucrativos, como a AME. Oliveira
(2017), em depoimento, expõe um quadro interessante no que diz respeito a essa questão:

54

Bradford (2017) apresenta uma relação de parâmetros para elaboração de um Plano de Manejo de escalada que
se referem à expectativa dos escaladores. Contudo, alguns desses parâmetros, para serem respondidos, carecem
de estudos técnicos mais aprofundados. Além disso, parâmetros ambientais mais específicos não são
necessariamente levados em conta.
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É engraçado porque a gente vê alguns escaladores, eles mesmos pedem por isso,
clamam por isso: “Pô, está faltando auxílio técnico, está faltando vir alguém aqui e
dar um respaldo sobre isso”. Infelizmente no Brasil a gente vê pouca literatura sobre
isso. A gente não vê muita literatura especificamente sobre impactos ambientais,
principalmente em revistas sérias, que geram dados quantitativos sérios. No Brasil
essa literatura é relativamente escassa. Mas justamente para que a gente consiga
crescer no diálogo [...] a gente fez uma revisão de literatura, a gente buscou
informação, no exterior existe uma fonte farta de informação científica sobre isso,
existem diversos trabalhos técnicos, trabalhos científicos publicados sobre isso.
Existe sim, o impacto da escalada e esse impacto é em termos de microambiente, em
termos de macroambiente, em termos de mineral, impacto biótico e abiótico, com
efeitos biológicos e também físico-químicos também. Então a gente consegue ver
isso na literatura estrangeira. [...] a gente sabe de impacto especificamente sobre
plantas, em caso de bromélias, existe uma diversidade de microrganismos que estão
habitando ali, anuros, anfíbios, existem os impactos sonoros, claro, e existe também
o impedimento do processo reprodutivo, ou seja, a simples presença dos
escaladores, nós já pudemos observar na prática, que impediu uma certa espécie de
se reproduzir e de um modo geral é isso, são os efeitos específicos sobre
microrganismos, sobre plantas, a presença por si só, e o efeito sonoro, esses são os
exemplos mais citados na literatura (VALESKA OLIVEIRA, 2017).

Posto tal quadro, fica em aberto, portanto, a questão principal que, no momento,
consiste em como viabilizar Planos de Manejo em áreas de escalada levando-se em conta toda
a diversidade da questão ambiental. A Geografia tem importantes contribuições,
principalmente na tarefa de observação e descrição da paisagem, que permitiria perceber
impactos gerais e apontar algumas medidas que poderiam mitigá-los. A proposta da AME —
de monitoramento fotográfico — vai justamente ao encontro desse sentido de observação da
paisagem. Entretanto, para que funcione adequadamente, uma série de parâmetros que são
necessários para avaliação não foram especificados, ficando a necessidade de estudo e
aprofundamento deste método de análise da paisagem.
Ribeiro, Lorenzetto e Rodrigues (2004) apresentam uma inclinação maior à
observância das questões biológicas no manejo de uma área de escalada. Bradford (2017),
inspirado pelo documento do Access Fund (2008) e por Pyke (1997), apresenta mais uma
diversidade de questões a serem respondidas que, como dito, carecem de estudos mais
aprofundados. Acredita-se que parte de algumas questões apontadas nesses trabalhos poderão
ser aqui respondidas, como em relação a frequência e tempo de permanência na área de
escalada. Contudo, outras questões, principalmente as que se remetem aos impactos
ambientais no meio biótico, não podem ser respondidas sem os devidos estudos realizados por
profissionais da área.
De modo geral, todos os trabalhos costumam dividir uma área de escalada em
subáreas para que se possa fazer uma avaliação mais completa. De acordo com Bradford
(2017), essa divisão pode ajudar a
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[...] identificar os efeitos da escalada na fauna, flora, corpos hídricos, sítios
arqueológicos, solo ou outros visitantes. A correta identificação da área que
necessita de ações de manejo permite que as decisões sejam direcionadas e
específicas e, portanto, mais eficazes (BRADFORD, 2017, p.46).

No caso de Bradford (2017), inspirado pelo documento do Access Fund (2008), para a
realização do manejo e observação dos efeitos da escalada, uma área deve ser subdividida em
6 subáreas: caminhada de aproximação, base da via, via de escalada, cume, descida e área de
acampamento. No caso do Maciço Lapinha, existem apenas 3 dessas subáreas, já que não há a
chegada ao cume. Assim, a descida só ocorre pela técnica do rapel. Além disso, é proibido o
acampamento no PESU. Restam, dessa forma, de acordo com Bradford (2017), apenas 3
subáreas a serem observadas:

1.
2.

3.

caminhada de aproximação, que podemos compreender como as trilhas de acesso aos
setores do Maciço;
base da via, e, no caso do Maciço, base das vias, já que vários setores constituem
propriamente salões cercados pelas paredes onde as vias de escalada foram
conquistadas
vias de escalada, ou seja, a observação das paredes da rocha por onde percorrem as
vias.
Nesse sentido, as visitas em campo ao Maciço Lapinha, realizadas durante a pesquisa,

permitiram contribuir para o registro da situação atual dos setores de escalada, levando-se em
conta as subdivisões da área no mesmo sentido dos autores citados. Assim, elaborou-se um
relatório geral sobre cada setor, com as características da paisagem percebidas que foram
divididas em 3 categorias: trilhas de acesso, base das vias e paredes de escalada. Esse material
encontra-se disponível no Apêndice D do trabalho e inclui registros fotográficos de cada
setor.
3.2.3

Grupo 3 — Controle de acesso e uso

O Grupo 3 é a parte do Sistema de Gestão do PESU que trata do controle do acesso
dos escaladores ao Maciço Lapinha. Em relação a dias e horários permitidos para a realização
da atividade, inicialmente o GT Lapinha estabeleceu que a escalada ocorreria somente aos
domingos. Alguns meses após a promulgação da Portaria nº. 138, a gerência do PESU aceitou
que se ampliasse a ocorrência da atividade, que ficou liberada para ocorrer de terça-feira a
domingo, como é a situação atual. Os horários de acesso foram definidos da seguinte maneira:
a entrada tem início a partir de 09 horas, sendo permitido que o escalador entre para utilizar as
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áreas de escalada até 13 horas. O horário de saída é obrigatoriamente até 17 horas. A questão
do horário é relevante e que foi mencionada várias vezes nas entrevistas realizadas. Para a
comunidade escaladora, o horário de encerramento é muito cedo, principalmente no período
do “horário de verão”, quando a atividade poderia ser praticada aproveitando mais os dias
longos. Por outro lado, o PESU segue as normas trabalhistas vigentes. Dessa forma, os
funcionários devem, necessariamente, respeitar as normas dos horários estabelecidos pela
gerência do IEF. Além disso, os funcionários do PESU dependem de condução coletiva com
horário específico para se retirarem da UC e, caso não cumpram o horário, correm o risco de
perder a condução. Existem registros de casos e reclamações por parte dos funcionários da
falta de cumprimento dessa regra por parte de alguns escaladores.
De acordo com Costa (2016), “alguns escaladores extrapolam o horário marcado para
a saída das áreas e acabam prejudicando os funcionários do parque que necessitam pegar o
ônibus de retorno para casa. Mas são casos isolados e não é um problema frequente”
(ALBERT DIAS DA COSTA, 2016). Foi possível comprovar com a pesquisa que são
realmente casos isolados e não representam a maioria do comportamento da comunidade
escaladora. Essa questão também sempre foi mencionada nas reuniões do GT Lapinha, as
quais se pôde acompanhar durante a realização da pesquisa. Contudo, não se chegou a
nenhuma resolução sobre o horário de saída. No momento, os escaladores devem seguir o
horário estabelecido.
Outro tema polêmico e que merece atenção especial diz respeito à capacidade de
carga, ou capacidade de suporte, como denomina Bradford (2017). Atualmente é permitido o
total de até 40 escaladores por dia no Maciço Lapinha. Abreu (2017) conta em entrevista
como se estabeleceu esse número:\
A maior preocupação dos gestores foi sempre quanto a quantas pessoas vão poder
entrar, em quais áreas essas pessoas vão poder escalar. Então foram várias visitas,
várias conversas e para poder definir quantas pessoas poderiam escalar, primeiro a
gente definiu quais áreas seriam permitidas para a prática da escalada. Contamos o
número de vias que estariam liberadas, calculamos um terço da ocupação máxima,
que seria uma dupla por via. Então, a Lapinha tem aproximadamente 80 vias
liberadas, então a gente chegou num número de 40 pessoas. Totalmente aleatório,
um exercício que a gente fez na “Savassinha”. Estava todo mundo sentado e a gente
se perguntou quantas pessoas, a gente estava num grupo de sete pessoas então a
gente refletiu assim: bem, hoje nós estamos num grupo aqui de sete pessoas. Cada
um deu sua opinião se achava muito ou pouco. E aí a gente imaginou: E se tiver o
dobro de pessoas? E aí a gente foi tentando chegar nesse número e parece que ficou
uma solução razoável e mensurável (EDGARDO ABREU, 2017).
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Essa polêmica questão ocorrida no processo de regulamentação no Maciço Lapinha foi
levantada por Bradford (2017):
[...] a abertura ficou condicionada a um limite de 40 escaladores por dia. Esse
número foi estipulado sem estudo prévio ou monitoramento dos impactos. Um
manejo mais recomendado seria o estabelecimento e o monitoramento de
indicadores e padrões de impactos da visitação. Com esses dados, o real efeito da
escalada pode ser verificado com maior eficácia (BRADFORD, 2017).

Contudo, mesmo que o Manual proposto Bradford (2017) discuta essa questão
apresentando noções e conceitos sobre “Capacidade de Suporte” (item 1.6 do Manual), não se
explica neste material como de fato esse cálculo e monitoramento devem ser feitos. No
mesmo manual, ao citar como um caso de sucesso a experiência de gestão que ocorre numa
área privada de escalada em Pedro Leopoldo — denominada Seu Antão —, torna-se
necessário apontar que esta mesma área também não possui um Plano de Manejo ou um
estudo de capacidade de carga. Fica evidente a necessidade de maior aprofundamento ainda
nesse tema por parte de toda a comunidade escaladora. Além disso, deve ser lembrado que
Edgardo Abreu, que vem conduzindo as atividades da AME nos últimos anos, sempre atuou
pautado na “Escalada de Mínimo Impacto”. Isso deve ser levado em conta quando de sua
proposta de número de escaladores no Maciço Lapinha, pois, uma das questões ressaltadas na
prática da “Escalada de Mínimo Impacto” consiste em evitar a aglomeração de pessoas nas
bases das vias e nos setores, justamente por levar em conta os diversos impactos ambientais
associados a aglomerações humanas em áreas sensíveis.
Portanto, a proposta realizada pela AME levou esse ideal em consideração. Com a
pesquisa realizada e com a própria vivência do pesquisador em todos esses anos no Maciço
Lapinha foi possível perceber que, independentemente de como se chegou ao número de 40
pessoas por dia, os setores estão preservados e bem cuidados. Além disso, poucos dias
tiveram lotação máxima conforme os dados obtidos no período estudado. Ainda assim, fica o
desafio nesse quesito, não só para o GT Lapinha, mas para a comunidade escaladora em geral:
instruir e divulgar técnicas e métodos realmente eficazes de como se realizar e estabelecer a
capacidade de carga de uma área de escalada.
Outro ponto importante em relação aos procedimentos do Grupo 3 e que constitui um
dos focos centrais da pesquisa é a questão do registro de entrada no PESU, que atualmente é o
único instrumento que registra informações sobre fluxo e frequência de escaladores. Em
Minas Gerais, o Maciço Lapinha é uma das poucas áreas de escalada que possui esse tipo de
registro. A partir dele foi possível realizar o inventário, a sistematização, o tratamento, a
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análise e a espacialização das informações acerca do fluxo e frequência das atividades de
escalada no Maciço Lapinha.
Atualmente, o registro é feito da seguinte forma: ao chegar ao PESU, o escalador deve
se registrar na portaria, preenchendo o “Termo de Conhecimento de Riscos para Prática de
Escalada em Rocha no Parque Estadual do Sumidouro” (ANEXO I). Esse Documento, ao
mesmo tempo em que retém algumas informações que podem subsidiar o conhecimento sobre
o fluxo e a frequência, também funciona como uma espécie de contrato que, de certo modo,
“isenta” o Parque de qualquer responsabilidade em caso de acidentes55. Esse procedimento
ainda ocorre de forma “rudimentar” e não há nenhum tipo de sistematização nem tratamento
das informações contidas nos termos de conhecimento. A cada dia é gerado, de forma
impressa, um desses “Termos” e os escaladores chegam, preenchem o documento e, ao final
do dia, o documento é arquivado e permanece guardado nos arquivos do PESU. Assim,
importantes informações ficavam “escondidas” nesses arquivos. E, desta informação
“escondida”, importantes análises não estavam sendo realizadas.
O “Termo de Conhecimento de Riscos” possui oito campos a serem preenchidos pelo
escalador. São eles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

nome completo/assinatura;
identidade;
origem;
número ID;
entrada;
saída;
número da pulseira;
Valor.

As principais informações com foco em análise espacial que poderiam ser extraídas
desses campos são: quantidade de escaladores, considerando frequência e média; frequência
de escaladores por gênero (feminino e masculino); fluxo em relação à origem, tempo de
permanência médio nas áreas de escalada e valor de receita obtida pela frequência dos
55

A questão da responsabilidade legal em caso de acidentes é uma discussão complexa que também persiste no
âmbito nacional das atividades de montanhismo e escalada. O tema “direito ao risco” tem sido amplamente
debatido pela CBME e no 3º Encontro de Parques de Montanha foi uma das pautas principais. Ainda não há uma
solução “legal” para essa questão. Pelo entendimento do contexto legislativo atual, grosso modo entende-se que,
mesmo que o praticante da atividade assine um “termo de responsabilidade” ou de “conhecimento de riscos”, tal
documento não isenta o PESU, na figura de seus gestores, ou de qualquer responsável por uma área onde se
praticam atividades de aventura, de terem que responder legalmente por acidentes, caso ocorram os devidos
processos administrativos. Principalmente, se envolve a cobrança pelo acesso à área e se existe algum tipo de
estrutura de apoio, como escadas, banheiros etc. Esta é uma aresta que ainda renderá muitos debates em âmbito
nacional.
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escaladores.
Para que essas informações fossem reveladas, todos os dados existentes nos termos de
conhecimento que estavam arquivados foram sistematizados com utilização do software
Excel, de modo que puderam ser filtrados e analisados. Antes de apresentar os resultados,
algumas considerações em relação aos oito campos do “Termo de Conhecimento de Risco”
são necessárias:

1.

nome completo/assinatura: a assinatura presente em um documento, mesmo no mundo
digital, ainda é o instrumento legal com maior representatividade. Nesse caso do
PESU, a presença da assinatura se torna imprescindível observando-se as questões
legais complexas que já foram expostas. A maioria do público preenche somente o
nome pela grafia e não assina o documento. É uma questão a ser observada pelos
colaboradores do PESU, principalmente os que trabalham no controle da recepção do
Parque. Contudo, com essa informação, foi possível identificar a frequência de
escaladores e a frequência por gênero. Em alguns casos, algumas pessoas somente
assinaram, sendo impossível a identificação do gênero e permitindo somente a
contagem geral de frequência.

2.

identidade: trata-se do preenchimento do número do documento de identificação do
escalador.

3.

origem: esse é um campo que merece reflexão e observação consideráveis. É um dado
fundamental, de ponto de vista de qualquer sistema de gestão, saber de onde vem o seu
público. Contudo, a nomenclatura para o público em geral é muito vaga. Encontrou-se
esse campo preenchido ora com a cidade, ora com o estado e, em algumas situações,
somente com o país. Fica mal esclarecido, portanto, o que a pessoa deve preencher
nesse campo. Em alguns “Termos de Conhecimento de Risco” foram encontrados
também erros claros de preenchimento desse campo. Uma situação encontrada algumas
vezes deu-se da seguinte forma: o primeiro escalador a chegar preenche o “Termo”. Na
pressa ou na falta de observação ou instrução, esse determinado escalador preenche
nesse campo o órgão emissor de sua identidade (que está logo no campo anterior), em
vez da origem, de fato, entendendo que ele deve preencher a “origem” de seu
documento de identidade. E nesse caso, os escaladores que chegavam em sequência, ao
observar o preenchimento dessa forma, repetiam o processo erroneamente, como o primeiro o
fez. Assim, observou-se, quando da tarefa de planificação dos dados, alguns “Termos” que
continham a informação “ssp-mg” no campo Origem, de forma sequencial, conforme a
chegada dos escaladores. Foram poucas ocorrências dessa situação, porém isso revela uma das
fragilidades do sistema de gestão atual e mostra que existem informações que estão sendo
perdidas. Ainda assim, foi possível aferir uma interessante realidade sobre o fluxo de origem
dos escaladores que frequentam o Maciço Lapinha, que será apresentada mais adiante.

4.

número ID (ou Número do identificador): o que o PESU considera como Número ID, é
o número existente nas “plaquetas”, cedidas pelo próprio PESU, que o escalador recebe
na recepção e deve devolvê-la para validar sua saída. Para a pesquisa, esse campo foi
irrelevante e não foi considerado no tratamento dos dados.
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5.

entrada: este campo diz respeito ao horário em que o escalador validou sua entrada no
Parque. Com essa informação (mais a informação do horário de saída) foi possível
estimar uma média de permanência dos escaladores no Parque.

6.

saída: diz respeito ao horário de saída do escalador. A saída é validada quando a
“plaqueta” é devolvida na portaria.

7.

número da pulseira: esse é um campo mais relevante para o controle interno geral do
Parque. Trata-se de uma pulseira de papel que é descartável dada a cada escalador,
sendo diferenciada para quem está pagando o valor da entrada integral, meia entrada e
cortesia. Essa informação consta no livro geral do PESU. Contudo, não foi possível
acessá-la. Esse campo também foi considerado irrelevante para essa pesquisa.

8.

valor: trata-se do campo que anuncia por extenso o valor que o escalador pagou. A
entrada inteira desde a abertura do Parque até os dias atuais custa R$ 10,00. O
benefício da meia-entrada serve para estudantes ou escaladores filiados munidos da
carteira de identificação da AME. A cortesia é cedida aos moradores dos municípios de
Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, de alguns distritos específicos do entorno do Parque e
também para membros do Conselho Consultivo do Parque. Essa informação revelou a
receita total arrecadada pelo PESU advinda das atividades de escalada.
Para que toda essa informação fosse levada ao Excel para análise, criou-se uma

planilha básica que foi preenchida durante os trabalhos de campo. A planilha elaborada
estabeleceu 9 colunas que foram preenchidas a partir da leitura dos “Termos

de

Conhecimento de Riscos”. As 9 colunas foram divididas em: Data; Gênero; Cidade; Estado;
País; Entrada; Saída; Tempo de permanência; e Pagamento. A informação sobre a data
constava facilmente em cada um dos “Termos”. O campo “gênero” foi preenchido com as
letras F e M, observando-se os nomes, se eram femininos ou masculinos. Em dois casos não
foi possível o preenchimento desse campo: quando não se identificou o gênero pelo nome da
pessoa e quando a pessoa apenas assinou, sendo impossível a identificação da grafia. Quando
houve ocorrência dessa situação foi preenchido no campo a sigla NI (Não Identificado). Os
campos “cidade”, “estado” e “país” foram preenchidos a partir do campo “origem”, dos
“Termos de Conhecimento de Risco”. Em alguns casos houve necessidade de pesquisa para
identificar uma cidade internacional, ou para identificar o estado de uma cidade, por exemplo.
Era um dado incompleto que necessitou mais trabalho em gabinete. Do mesmo modo, nesse
campo, ocorre a situação NI quando o dado não pôde ser identificado. Os campos “entrada” e
“saída” foram preenchidos com as informações dos horários existentes nos “Termos”.
Previamente preparou-se uma fórmula no Excel que, a partir da informação dos horários de
entrada e saída, gerou-se automaticamente a informação do “Tempo de Permanência”. E, por
fim, o campo “pagamento” foi preenchido com a letra I para entrada inteira, M para meia
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entrada e CO para cortesia. Aos campos que não estavam preenchidos foi dada a sigla SI
(Sem Informação) e os campos que não puderam ser identificados por causa da grafia foram
nomeados por NI (Não Identificado).
Os dados coletados fazem referência a julho de 2012 até dezembro de 2016. Antes
desse período, o “Termo de Conhecimento de Riscos” ainda não havia sido implementado. O
ano de 2017 foi deixado de fora da análise por representar um ano totalmente atípico devido
ao encerramento do contrato com a empresa Verso Terceirização, que fez com que o PESU e
outras UCs em Minas Gerais tivessem temporariamente suas atividades interrompidas. Sendo
assim, 2017 não poderia representar um fluxo que pudesse ser comparado aos outros anos,
uma vez que ocorreu a interrupção do funcionamento normal das atividades.
Gráfico 4 - Frequência geral de escaladores por meses e anos
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Fonte: PESU. Dados coletados em campo.

Gráfico 5 - Frequência de escaladores por gênero e ano
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Fonte: PESU. Dados coletados em campo.
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Gráfico 6 - Percentual geral de escaladores por gênero
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Fonte: PESU. Dados coletados em campo.

Gráfico 7 - Tempo de permanência dos escaladores no Maciço Lapinha
640

560

480

400

320

240

160

80

0

< 2:00 h

2:01 < 3:00 h

3:01 < 4:00 h

4:01 < 5:00 h

5:01 < 6:00 h

6:01 < 7:00 h

7:01 < 8:00 h

> 8:00 h

NI/SI

2012

14

35

117

251

281

175

95

5

100

2013

13

47

150

247

291

298

122

4

40

2014

24

44

217

299

412

385

211

10

47

2015

15

50

186

357

556

534

243

26

52

2016

11

39

70

276

344

344

190

20

23

Fonte: PESU. Dados coletados em campo.

Gráfico 8 - Média de saída após horário permitido
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Gráfico 9 - Percentual do tempo de permanência dos escaladores
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Gráfico 10 - Arrecadação em R$ pelo acesso de escaladores por ano
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Fonte: PESU. Dados coletados em campo.

Pode-se concluir, a partir dos resultados apresentados, que o número de frequência
vem num crescente até chegar ao pico no ano de 2015. Em 2016, a frequência cai
consideravelmente. A frequência total de escaladores no período pesquisado é de 7.720
escaladores, sendo que a média anual obtida pela frequência é de 1.549 escaladores e,
mensalmente, a média é de 132 escaladores.
A frequência de escaladores do gênero masculino é predominante. Vale notar que, ao
longo dos anos, a diferença entre homens e mulheres permanece com intervalo semelhante e
proporcional.
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De acordo com os dados coletados, o PESU arrecadou um total de R$ 45.965,00 e, em
relação ao tempo de permanência, a maior parte dos escaladores gastam um intervalo de
tempo entre 4 horas e 7 horas. O ano de 2015, como teve o maior índice frequência, foi o ano
no qual os escaladores permaneceram mais tempo no Maciço Lapinha (Gráfico 7). O Gráfico
8 revela que, de fato, a menor parte da comunidade escaladora não cumpre o horário de saída.
Em relação à origem dos escaladores, como se esperava, o público de Belo Horizonte
é o principal usuário do Maciço. Contudo, nota-se que o Maciço Lapinha possui expressão
nacional e internacional. Em escala nacional, os outros principais estados em destaque são
São Paulo e Rio de Janeiro. Internacionalmente, há uma diversidade de países com
escaladores que já praticaram a atividade no Maciço Lapinha. Há registros de escaladores da
Espanha, México, Alemanha, Canadá, Costa Rica, Grécia, China, Colômbia, República
Tcheca, Uruguai, Argentina, Chile, França, Austrália e Israel, demonstrando a diversidade
mundial e cultural da escalada esportiva. Os mapas a seguir demonstram a espacialização a
partir dos dados obtidos.
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Mapa 8 - Visitas intermunicipais de escaladores ao Maciço Lapinha 2012-2016

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de campo.
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Mapa 9 - Visitas interestaduais de escaladores ao Maciço Lapinha 2012-2016

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de campo.
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Mapa 10 - Visitas internacionais de escaladores ao Maciço Lapinha 2012-2016

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de campo.

3.3

Daisy 1.0: uma proposta para o PESU

Para que o PESU possa modernizar seu sistema de gestão, de modo que não seja mais
necessário o trabalho de digitalização das informações dos “Termos Conhecimento”, como
parte da dissertação foi desenvolvido um software específico para o controle de acesso de
escaladores. Fazendo alusão a um equipamento de escalada denominado Daisy Chain56, o
programa foi batizado de “Daisy 1.0”.
Esse programa é capaz de armazenar as informações, além de possibilitar mais
facilidade na realização de análises estatísticas por período. Além disso, propõe o
cadastramento dos escaladores com informações mais completas, permitindo conhecimento
mais aprofundado sobre o perfil dos praticantes. Com esse cadastramento, o programa poderá
fornecer um banco de dados de cada escalador, separadamente, incluindo o histórico de
frequência individual.

56 56

Trata-se de uma fita de segurança, com vários “anéis”, constituindo chains (correntes). Esse material é
usado para realizar procedimentos específicos de escalada.
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De acordo com Marcus Vinicius Gomes, um dos estagiários que participaram da
construção da plataforma,
O software Daisy 1.0 foi desenvolvido utilizando a linguagem C#, o Windows forms
para o design das janelas e o desenvolvimento do ambiente Visual Studios. Também
foi utilizado o Entity Framework para fazer o mapeamento do banco de dados e o
framework LINQ que permite facilitar todas as consultas ao banco de dados, por
possuir uma linguagem simples e otimizada. O software foi testado utilizando-se o
banco de dados SQL SERVER da Microsoft, contudo, o programa é compatível com
outros tipos de banco de dados mais acessíveis (Depoimento de GOMES, por email).

Esse programa poderá ser utilizado pelo PESU e por gestores de outras áreas de
escalada que tenham interesse em evoluir em seus sistemas de gestão. Contudo, é um
programa piloto e necessita ser testado e reavaliado, para que possa de fato funcionar
efetivamente.

Figura 20 - Tela de abertura do programa Daisy 1.0

Fonte: Tela extraída do programa em funcionamento.

A Figura 21 demonstra a tela principal do programa. Quando um escalador chega ao
PESU, ele é cadastrado. Caso já tenha cadastro, o registro de entrada é contabilizado e o
contador no canto superior direito da tela vai mostrando a quantidade de escaladores do dia,
até o máximo de 40, conforme as regras do PESU.
A janela de “Cadastro dos escaladores” (Figura 22) possui informações muito mais
completas do praticante e inclui tipo sanguíneo e contato de emergência, dados fundamentais
em esportes de alto risco. Além disso, há uma aba específica para que o endereço completo
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seja informado. Essa informação irá revelar com maior exatidão a origem dos escaladores que
frequentam o Maciço Lapinha.

Figura 21 - Tela inicial do programa Daisy 1.0

Fonte: Tela extraída do programa em funcionamento.

Figura 22 - Janela de cadastro das informações dos escaladores

Fonte: Tela extraída do programa em funcionamento.
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A janela “Consultas” (Figura 23) permite a realização da consulta de todas as
informações, tanto por período determinado quanto individualmente, de cada escalador.

Figura 23 - Janela de consultas

Fonte: Tela extraída do programa em funcionamento.
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O primeiro passo: aprender a ouvir. O último: não há o fim das coisas. O mundo é
feito de aberturas que se dão para outras. Entre o primeiro e o último: uma
infinidade de passos, tropeços, imobilidades, esquecimentos, abandonos, prazeres
sem medida ou sem sentido de tão inexplicáveis. A pesquisa é o movimento que
devemos fazer na direção da consciência de ignorâncias nossas. A paciência, talvez,
possa se aproximar da lentidão de quem desconhece a existência da pressa. Além de
fazer com que recuperemos o sentido do mundo em nossas pesquisas (HISSA, 2013,
p.17).

Tem-se consciência de que a pesquisa cujos resultados são trazidos aqui representa
apenas uma pequena parcela da leitura sobre o universo do montanhismo e da escalada. A
imersão neste universo só fez revelar ainda mais a complexidade da dinâmica socioespacial
das atividades de montanhismo e escalada. Por uma perspectiva regional, levando-se em conta
o Estado de Minas Gerais, pode-se perceber claramente a expansão das atividades de
montanhismo e escalada, principalmente após o ano de 2002. Para uma análise mais
detalhada, será necessária a aquisição das coordenadas geográficas exatas de cada área de
escalada. Com essa informação, seria possível uma grande evolução dos mapeamentos
propostos, assim como maior especificação na divisão das classes das rochas, por exemplo.
Ou verificar o peso de cada município, já que alguns municípios possuem mais de uma área
de escalada. Essas informações demonstrariam naturalmente a vocação natural de cada uma
dessas áreas em relação às diversas modalidades de escalada.
A reflexão sobre o detalhamento de informações das áreas de escalada traz uma
questão a ser observada: o que configura, de fato, uma área de escalada? Pois há casos em que
uma montanha e/ou via são conquistadas, porém nunca mais repetidas, e isso consiste numa
realidade totalmente diferente de uma área de escalada que possui frequência regular e
carrega, inclusive, a qualidade de campo-escola. Assim, torna-se necessário que se
estabeleçam de fato parâmetros que possam diferenciar os diversos tipos de áreas de escalada.
Acredita-se que esses parâmetros estão associados às diversas características socioambientais,
como a frequência de escaladores, o tipo de modalidade de escalada e o tipo de rocha da área.
A sistematização e o mapeamento mais detalhado forneceriam um quadro mais
próximo da configuração da realidade das diversas áreas de escalada em Minas Gerais. De
toda maneira, é possível afirmar que desde os anos 1960 o montanhismo e a escalada vêm se
desenvolvendo num ritmo crescente, passando por um boom nos anos 1990, concentrado na
região central do Estado (conectado a Belo Horizonte) e, após os anos 2000, uma expansão
mais distante das zonas centrais de Minas Gerais.
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Sobre a ideia difundida popularmente, deque a atividade vem num ritmo crescente,
fica uma dúvida se há de fato aumento no número de escaladores. Essa ideia de aumento do
número de escaladores foi um apontamento marcante dos entrevistados. Contudo, os dados do
PESU revelaram uma forte queda na frequência no ano de 2016. Se o Maciço Lapinha é uma
das áreas de escalada mais importantes de Minas Gerais e o número de escaladores vem
aumentando, como poderia haver decréscimo na frequência?
Esse decréscimo pode estar associado a outras questões. Percebeu-se claramente, no
trabalho em gabinete, que havia uma forte repetição nos nomes dos escaladores que
frequentam a Lapinha. Ou seja, existe pouca diversidade de escaladores que frequentam a
área. E essa informação poderia também invalidar a ideia de que o número de escaladores
vem crescendo e se popularizando. Além disso, uma hipótese de viés cultural é suscitada por
essa informação: outras áreas de escalada são frequentadas por outros grupos de escaladores
que não frequentam necessariamente o Maciço Lapinha, o que demonstra a existência de
subgrupos dentro do grupo dos escaladores esportivos, tornando ainda mais complexa a busca
pela realização de uma geografia geral da escalada.
Outra questão mais abrangente ainda pode ser colocada: o que configura, de fato, um
escalador? Será que todo escalador é mesmo um “visitante especializado”, conforme aponta
Bradford (2017)? É certo que a modernidade trouxe de fato uma popularização da atividade.
Mas isso não significa que todas as pessoas que têm contato com a atividade tornam-se
realmente escaladoras. Foi apontado, nas entrevistas, que atualmente poucas pessoas praticam
as escaladas consideradas mais clássicas, que requerem alto nível de conhecimento,
principalmente do funcionamento dos equipamentos e o domínio da “escalada em móvel”.
Sendo assim, as áreas de escalada que sofreriam maior pressão seriam aquelas onde
existe uma grande quantidade de vias esportivas, de graduação mais acessível ao público
popular. E as escaladas em grandes paredes e altas montanhas acabam por continuarem a ser
mais restritas, sendo praticadas por um público restrito, com maior nível técnico. Por isso,
mensurar a quantidade de escaladores levando-se em conta essas variáveis seja um dos
principais desafios das entidades civis de montanhismo e escalada. Acredita-se que esse tipo
de estudo é que poderia respaldar a formulação de legislações específicas sobre o
montanhismo e escalada.
Há uma tendência popular de se considerar o montanhismo e a escalada como
atividades de turismo de aventura. Contudo, para a comunidade escaladora, as normatizações
e legislações existentes atualmente não atendem as demandas e necessidades da comunidade.
Trata-se de outro desafio, a evolução nos debates sobre a questão do risco inerente à atividade
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e sobre as normatizações necessárias. O controle, a gestão e o manejo das áreas de escalada
são um processo inevitável e entendeu-se, a partir das entrevistas, que os escaladores
concordam que deve existir esse controle, face aos impactos socioambientais gerados pelo
turismo praticado de forma irregular.
O caso do Maciço Lapinha é um dos clássicos que ilustra os desafios da gestão e do
manejo de áreas de escalada. Não é uma equação simples. Primeiro, o GT Lapinha é
composto por funcionários do PESU e membros da AME, estes últimos, voluntários, questão
que já foi apontada como dificultador da eficácia e continuidade das atividades de gestão da
área. Não há, praticamente, nenhum investimento direto do governo estadual nas atividades
de escalada do PESU. A renda gerada pelos escaladores vai para o caixa único do governo e
se dilui nas diversas questões políticas e burocráticas, não voltando a ser reinvestida na área.
A atividade foi integrada ao plano de manejo do PESU, porém não se estabeleceu como se
daria a gestão nem como poderiam ser obtidos recursos para o desenvolvimento da atividade.
A pesquisa revelou o potencial, nacional e internacional, que a escalada representa ao
PESU. O Maciço Lapinha já recebeu escaladores do mundo inteiro, mostrando o cenário
favorável para que se invista nessa atividade. Além disso, o GT Lapinha junto aos gestores do
Estado poderiam fortalecer a conexão das áreas de escalada que se inserem na APA Carste,
firmando um Circuito de Escalada no Carste, por exemplo. Isso traz à tona a discussão pela
abertura dos outros setores que estão proibidos e, talvez, a possibilidade de realização de um
rodízio de uso dos setores, o que poderia servir como laboratório de observação para o manejo
da área. A abertura dos setores proibidos pode atrair novamente o público, gerando alta nos
índices de frequência.
Assim, espera-se que os números apresentados possam contribuir para tomadas de
decisão do GT Lapinha nos processos de gestão e manejo do Maciço e que este trabalho possa
fornecer base para outras pesquisas que deem continuidade aos estudos geográficos iniciados
sobre o tema em questão.
Espera-se, ainda, que o software desenvolvido, “Daisy 1.0”, contribua ao PESU e à
comunidade escaladora de forma geral, como um instrumento que auxilie nas tarefas de
quantificação de fluxo e frequência de escaladores nas áreas de escalada. Vale ressaltar que
essa é uma ação inicial e que há consciência de que ainda existe muito trabalho a ser feito.
Contudo, tarefas básicas de digitalização de informações, que demandam muito tempo e
podem facilmente conter erros, não precisam mais ser realizadas. Com a utilização do
software proposto, a informação gerada pelo PESU passa a ser digital, o que constitui um
grande avanço no sistema de gestão da escalada do Maciço Lapinha.
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Há consciência, também, de que muitos nomes que estão diretamente ligados à
história do montanhismo e escalada em Minas Gerais não foram mencionados. Por isso, este
trabalho não possui característica hermética; ao contrário, espera-se que outros pesquisadores
possam acrescentar o que não foi possível registrar. Assim, pretende-se que o trabalho
continue, de modo que se consiga elaborar uma plataforma digital que possa reunir e
sistematizar todos os dados possíveis acerca das áreas de escalada em Minas Gerais,
constituindo, de fato, numa geografia e mapeamento da escalada em Minas Gerais (conforme
protótipo Figura 25).

Figura 24 - Protótipo Plataforma Digital

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por fim, fica a gratidão pela vivência da experiência aqui desenvolvida. Tratou-se de
um processo profundo de estudo e imersão, que revelou uma diversidade incrível de histórias
e pessoas, mostrando que, talvez, o processo de fazer ciência contenha mais conhecimento e
sabedoria propriamente do que os resultados que se esperavam conseguir. Formalmente, a
pesquisa começou em março de 2016. Porém, talvez tenha iniciado muito antes, conforme a
última imagem exposta pode revelar (Figura 26).
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Figura 25 - Desenho da época da infância do autor

Fonte: arquivo pessoal.
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APÊNDICE A— Escaladores depoentes do documentário “E as vias da Lapinha?”
(BAÍA; WEISSMAN, 2015)
Por
ordem de Nome
aparição

1

2

3

Conteúdo do depoimento

Montanhismo antes da escalada. Andava pelos paredões e
acampava por diversão, por prazer. Rapel antes da escalada.
Dividiu com dois amigos uma corda, uma cadeirinha e alguns
mosquetões. Com esses equipamentos conseguiam fazer um rapel.
Difícil acesso aos equipamentos. Escalavam com kichute. Escalava
com corda branca de polipropileno. Corda de usar em caminhão
para as cargas. Diz que o terreno do pasto pertencia a uma fazenda
em frente. Diz que a área é da união e a área de união é de todo
mundo. Marretas, talhadeiras e grampos para conquistar vias
também. Saía de Sabará, pegava 3 ônibus para chegar na Lapinha
na sexta à noite e já acordar no local não perder nenhuma hora do
dia conquistando. Poucos escaladores, dava para contar nos dedos.
Para um grupo de "10" pessoas não há necessidade de criar regras
de comportamento, regras de convivência. Ainda não sabia como
abrir uma via. Não tinha furadeira, era no braço. Praticamente uma
via por dia. Aprendeu a bater grampo em "itabirito", minério de
ferro. No calcário é mais fácil. Preocupavam-se com a conquista, e
não com o grau da via. Colocou anúncio no jornal Estado de Minas
Eustáquio Macedo Melo Júnior
e recebeu mais de 12 ligações, mostrando que havia demanda de
pessoas que tinham interesse, vontade, mas não sabiam onde
procurar, buscar conhecimento. Achou interessante o crescimento
por ter mais pessoas com quem dividir as aventuras. A escalada
passava por um boom, uma expansão, talvez desordenada. O
fechamento foi ruim pra gente, foi ruim pro esporte. Uma atividade
de lazer, segura, que de certa forma nos foi tomado. Achamos que
seria uma situação passageira. De repente a escalada estava
fechada. Não sabia o que iria acontecer. As pessoas não se
encontravam mais de maneira regular. Não existia uma organização
da comunidade. Isso contribui para que a Prefeitura bloqueasse o
acesso. Era cada um por si e pedra pra todo mundo. Eu sou pai de
família, pago impostos, tenho que ficar agindo como marginal para
escalar? Os órgãos que deveriam me dar o acesso restringem o
acesso e dizem que é proibido. A maioria não se importa com o
fechamento das áreas. Se uma fecha bota a mochila nas costas e vai
para outra. É necessário união e trabalho de forma organizada. É
uma forma legal para que as pessoas possam praticar o esporte.
Ralf e Tinoco - Espeleologia - Começou com rapel e grupo de
escoteiro. Começaram a conquistar vias na Lapinha. No início era
difícil porque o material usado era arcaico. Foi tudo na mão, duas
Emerson Sabará
talhadeiras, Uma hora para fazer um furo. Difícil achar um aço
bom para fazer uma talhadeira. A Lapinha é um dos melhores
campos-escolas do Brasil. Aí a coisa começou a crescer e apareceu
mais gente.
Primeiro Rapel - literalmente na Gruta da Lapinha - Qual era o
grupo ao qual se refere? Cita o Tonico e André Ilha. Tonico contas
as histórias do RJ. André Ilha já era um mito. Passou a
comercializar equipamentos. Sobre as primeiras investidas na
Lapinha, já havia uma de Alexandre Portela e Sergio Tartari. Já
Rodrigo Tinoco
tinham aberto uma via. Quando? Continua dizendo que o lugar era
de grande visitação e bem aberto ao público. Não havia muito
controle. A primeira proteção fixa da Lapinha foi o Ralf quem
instalou. Depois que abriram as duas primeiras vias, Emerson,
Eustáquio e Fabiano formavam o "trio calafrio" da Escalada
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Por
ordem de Nome
aparição

4

Leonardo Hoffmann

Conteúdo do depoimento
Mineira. Houve uma introdução do esporte na comunidade
Mineira. No fim da tarde trocavam lanches. Conquistou algumas
coisas na Lapinha, mas dividia seu tempo com a Espeleologia,
cursos. Achava ótimo que tinha muita gente grampeando na
Lapinha. Paravam no cliff para bater o furo na mão. Dava curso e
vendia equipamentos para os alunos. Durante o boom da Lapinha
foi a melhor época de venda. Houve uma evolução. Eram 10, 20
praticantes na época, hoje são 100. O Decreto veio como uma
bomba pra gente. Quando a proibição da Gruta aconteceu, já existia
um processo de divisão da comunidade escaladora. A divisão dos
grupos atrapalhou o processo de regulação da Lapinha. O interesse
econômico fez com que a escalada se dividisse em nichos
vinculados a lojas. Com o fechamento houve uma queda em suas
vendas. Chegou a fechar a loja com a decadência dos negócios. O
motivo do fechamento se deu porque pessoas que não podiam
opinar sobre a espeleologia e sobre a prática da escalada estavam a
frente das decisões. As pessoas que proibiram a prática não haviam
nem lido sobre o tema, nem praticado ela. Durante duas vezes
houve investida dos escaladores no entorno da gruta para coletar
lixo. As pichações que sucederam posteriormente poderiam ter sido
minimizadas com a permanência dos escaladores. A área continuou
sendo frequentada após a proibição. Tem que ser delegada aos
escaladores a capacidade de organizar e minimizar o impacto dos
escaladores na região.
Espeleólogos viram o potencial dos paredões de calcário. Nunca
entendeu de quem é o terreno. Via fazendeiros, pensava que parte
era da prefeitura. Por volta de 92, 93, as duas primeiras vias.
Karren Glass e Perigo veio do Céu. Na época, se haviam 30
pessoas escalando em BH "eram muitas". Na época só tinha o
Cipó, quando descobriram mais um lugar, mais próximo de BH,
com possibilidade de abrir mais vias, claro que todo mundo migrou
pra ela e estavam praticamente todos os finais de semana. Na época
os grampos eram de péssima qualidade. Equipamentos toscos,
artesanais, talhadeiras. Lapinha foi um dos locais que mais
contribuiu para todo mundo que escalava na época. Na primeira
metade da década de 90 a Lapinha foi essencial. As pessoas que
começaram a escalar de 1993 até a proibição da Lapinha,
provavelmente começaram lá na Lapinha. O número de escaladores
começou a crescer no Estado após abertura do campo-escola
Lapinha. Cresceu tanto que não tinha como mais ser ignorado pela
comunidade. Primeiro houve a proibição da escalada na gruta do
Baú. Essa é uma história longa, porque é uma área particular, o
dono tentou montar um parque, começou a cobrar para escalar,
depois começou a cobrar para visitar a gruta sem um plano de
manejo, e aí a gente tentou correr atrás para continuar escalando de
graça e o tiro saiu pela culatra. Não pode escalar nem pagando nem
sem pagar. Nós corremos atrás, nós tentamos dialogar. A proibição
foi por parte da prefeitura. Não era o IEF que geria. O parque ainda
não estava implementado. A prefeitura afirma que não haviam
estudos que comprovassem que a escalada não causa impacto.
Afirma que os escaladores não geravam impacto. Não dá para
negar que a escalada causa impacto. Mas do jeito que a Prefeitura
coloca o problema, da impressão que o impacto seja tal como
impactos da mineração ou de loteamento. Esses dois setores de
escalada no maciço que foram conquistados durante a proibição. O
IEF ainda não tinha assumido a área. O berço dos escaladores foi a
Lapinha.
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Por
ordem de Nome
aparição

Conteúdo do depoimento

5

Primeira caverna - gruta do baú (A escalada na gruta do baú estava
proibida na época do doc). Ia todo fim de semana realizar
prospecção e exploração de cavernas. "Virou Religião". Conheceu
o pessoal da escalada através do Rodrigo Tinoco. Na época a única
loja que existia: Mont CampSavassi. Tinha um muro pequeno de
escalada na loja. Primeiro muro indoor de BH. De acordo com
Ralf, as primeiras escaladas eram na parte do maciço em frente a
gruta da Lapinha. E escaladas eram feitas de top hope. Se tornou
escalador e os melhores locais estavam no interior do maciço.
Convidou Rodrigo Tinoco, Fabiano e Ricardo Leal para fazer uma
investida de abrir as primeiras vias esportivas da Lapinha. A
primeira investida foi a Karren Glass. Realizou essa investida com
muita dificuldade, nem se lembra exatamente dos procedimentos
utilizados. O trio calafrio tinha mais experiência e vieram para a
Lapinha com o Gilberto de Sabará e "metralharam" a Lapinha.
Todo mundo se conhecia e todo mundo era unido. Não tinha
disputa. Iam escalar de ônibus, de carona, muitas pessoas em
poucos carros. Ralf afirma que não rolava dinheiro, que ainda não
era um negócio. Era lazer e aventura. Nada mais. O único lugar que
existia para esportiva era o Cipó. As vias no cipó eram de grau
mais elevado. Tinha uma via de quinto e outra de sexto grau. Não
tinha academia, não tinha indoor, não tinha nada. Desanimava a
escalar no Cipó devido aos altos graus das vias. Na época estava
começando a escalar e estava mais ligado a Espeleologia, ainda não
tinha "aquela fissura" de escalar. O Calcário é a melhor rocha que
tem para escalar. Muitas agarras, negativos, tetos com agarra, rocha
macia, não machuca o dedo, fácil acesso. O que deva mais respaldo
ao escalador não era o grau que ele escalava, mas a quantidade de
vias que ele abria. Muitas vias fáceis de quinto e sexto grau foram
abertas. Deu um incentivo para que pudessem aprender a guiar,
tomar as primeiras vacas seguras. Considera que se formou como
escalador na Lapinha. Alguns anos após o início do campo-escola
da Lapinha, a escalada começa a ganhar força e começam a
aparecer as primeiras academias indoor, comercio de
equipamentos. Foi na mesma época do boom do ecoturismo.
Muitas empresas e mídias focadas no ecoturismo. Começou a haver
um fluxo grande de outras práticas como rapel e aventureiros de
toda a espécie. Os visitantes iam para escalar, não para a gruta. A
gente escalava na Lapinha, no Baú, no Cipó, em qualquer lugar de
Minas e nunca havia problema. A gente já esperava, o fechamento
ia acontecer. Eu acho bobagem que todo mundo vai sentar e pensar
da mesma maneira. Tem gente que diz que a escalada estava
roubando a cena. As pessoas ao invés de ir para a gruta iam escalar.
Alguns falam que é a questão ambiental, outros falam que é devido
ao turismo, risco de acidentes. A prefeitura chegou ao consenso de
que a atividade de aventura no maciço da Lapinha estava gerando
impacto ambiental, a atividade estava descontrolada, risco de
acidentes, realmente aconteceram alguns acidentes (não fatais) na
Lapinha, tanto por escaladores, papeleiros, turistas desavisados. A
prefeitura argumentou que precisava de um plano, mas porque ela
não investiu nisso? A prefeitura poderia ter investido, pois é
turismo também. É geração de fonte de renda. Pode-se agregar
muito valor a escalada. Boa parte dos escaladores migraram para o
cipó e para Sete Lagoas. Área de Escalada Roxane, Rei do Mato.
Os escaladores têm direitos e deveres. O processo é muito moroso
e devagar.

Eduardo Viana - Ralf
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Por
ordem de Nome
aparição

6

Aloísio Carvalho

7

Maurício Cravo

8

André Ilha

Conteúdo do depoimento
Através da espeleologia conheceu os escaladores que existiam.
Primeiro contato com a Lapinha com esportes verticais em 84 com
grupo de escoteiros. Ninguém subia, escalava na Lapinha em 84.
Começaram a ir para a Lapinha usando cordas brancas, mosquetões
de aço, não tinha baudrier (cadeirinha), era assento americano, ou
corda amarrada na cintura, não tinha sapatilha, escalavam com
kichute. Acesso a poucos equipamentos, mas bolaram o tope hope
(na árvore), corda branca de 14mm. Passavam os domingos
escalando. Quando voltou a BH na primeira década de 90 a
escalada na Lapinha já estava bem evoluída. Nós estamos
auxiliando o meio ambiente, impedindo a presença do caçador
ilegal, ajudando e participando de maneira ativa nessa preservação.
Criar a federação é o primeiro passo de uma longuíssima
caminhada. É preciso ignorar um pouco as diferenças e todo mundo
se unir.
Participou de escaladas na Serra do Cipó com Tonico, Andre
Jaque, André Ilha. Trabalha na área de meio ambiente
tecnicamente. ? Não concorda em se chamar a área de "Lapinha",
porque lá é um Parque Estadual. PESU. Diz que a área é de
preservação desde 1982. Houve dias em que o estacionamento
estava cheio, mas não havia ninguém na Gruta da Lapinha. A
secretaria de turismo de lagoa santa responsável pela administração
da gruta e entorno na época sentiu que não tinha controle. Entende
que o fechamento foi uma atitude correta da prefeitura, na medida
em que a atividade realmente não tinha controle, nem número, nem
de lugar, era tudo muito aleatório. Haviam pessoas que estavam
querendo organizar e outras pessoas que se opunham a essa
organização. Houveram ações contrárias. Qualquer atividade
humana é impactante. A lapinha diferente de outros lugares não é
um paredão chapado, onde se escala a partir de uma única base, ela
tem várias bases, as vias estão em rochas delicadas, com vegetação
delicada, e isso estava sendo muito impactado no passado pela
atividade de escalada. O parque está em processo de implantação e
é um órgão pouco aparelhado, com poucos técnicos. Existem outras
prioridades e não somente a escalada. Tem coisas mais importantes
do ponto de vista das necessidades do parque.
Conheceu o Tinoco na Serra da Piedade. Realizaram uma conquista
lá. Considera a conquista inexpressiva, mas serviu para realizar o
contato e disseminação da escalada em MG. Acha que em BH
prevaleceu uma mentalidade muito "mureira", muito atlética, só
voltada para a questão da performance e do grau das vias. Isso fez
com que parte da comunidade não se atentassem para certas
questões do esporte que gerou, por exemplo, o episódio da
Lapinha. O parque vai ficar fechado enquanto não houver plano de
manejo, ora, isso significaria que todos os parques estaduais seriam
fechados por décadas e isso é algo que não tem sentido. O SNUC é
um instrumento extraordinário que tem pouquíssimas falhas, e ela
na verdade foi um grande ordenador de determinadas legislações
que existiam dispersas, e ainda preencheu uma série de lacunas que
existiam. Tem gestores que não compreendem que as unidades de
conservação têm diferentes funções e tratam os parques como se
fossem reservas biológicas e procuram manter fechadas amplas
áreas do parque e só permitem a entrada de pessoas conduzidos por
uma "babá", seja um condutor, monitor ambiental, seja um guia
credenciado.
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9

Rosangela Albano

10

Roberto Alvarenga

Conteúdo do depoimento
Fazia a gestão direta da Gruta da Lapinha. Desde essa época fica
atenta nas questões da área como depredação, fruto de bromélias,
quebra de espeleotemas. Grupos menores, na época esses grupos
tinham uma postura em relação a preservação ambiental. A
extensão do uso intensificou de tal forma que a partir do ano de
2000, 2001, a prefeitura começou a coibir. O Decreto era o único
instrumento que a prefeitura tinha para controlar a situação. A ideia
era que o decreto proibisse o uso, para que pudessem regular a
gestão. Só depois que fechou que os escaladores se apresentaram
enquanto entidade. Foi mal interpretada como se não quisesse que
houvesse a atividade. Ela mantinha a posição de que poderia haver
desde que estivesse organizada. "O motivo era o grosso, o conjunto
de ações?"?? Afirma que não tem nada a ver com a escalada
roubando a cena da gruta. São públicos diferentes. Começaram a
vir grupos menos profissionais de escaladores, abrindo mais vias e
expandindo a atividade sem controle. Antes de 2001 não se
conhecia a palavra "Plano de Manejo". A AME propiciou material,
houve intenção de realizar um plano de manejo. Mas quem banca o
plano de manejo? O CECAV não banca, o ICMBio não tinha
como. O grande impacto quando proibiu foi a grande desordem que
acontecia lá. Durante um tempo houve um desrespeito. Escaladores
continuaram a entrar na área.
Parque do Sumidouro criado em 1980. Houve um afastamento do
Estado no que se refere à gestão da unidade. A primeira coisa que
tem que ser feita já que as pessoas não tinham maturidade para
entender que aquilo era uma unidade de conservação, você tem que
primeiro coibir. A legislação determina que nós contratemos o
plano de Manejo. Cada unidade tem uma particularidade. Não dá
para comparar o PESU com o parque do Ibitipoca. Final de 2005
assumiu como gerente do parque com a função de implantar a
unidade, ou seja, era um espaço territorial delimitado, havia um
decreto de criação e mais nada. Primeira coisa nós analisamos, a
área já estava antropizada, ou seja, já existia uma série de
residências e casas e sítios, etc. dentro dos limites do parque.
Refizemos o limite retirando áreas já utilizadas. Houve um novo
decreto e o parque passou a ter um outro formato. O IEF é o
responsável pela proteção e manutenção daquela área delimitada e
determinada como unidade de conservação. Criou-se o conselho
consultivo do Parque, o que é uma grande diferença do que era
antes. A AME possui uma cadeira no Conselho. Para que uma
atividade possa acontecer dentro de uma unidade de conservação,
nós temos o SNUC - Sistema Nacional de Unidades de
Conservação. Sentar com os interessados e criar uma regra que
atenda os princípios básicos de preservação da unidade, mas que
permita também que a prática seja executada em locais que estão
sendo estudados, com a participação da equipe de escaladores. Nós
estamos trabalhando para que a atividade seja inserida em algumas
unidades.
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Toda vez que ia para a pedra e via alguém diferente, se
apresentavam. Várias vezes foi escalar sem parceiro. Chegava lá e
gritava "Êo". Onde respondia, ia atrás para escalar junto com quem
respondia. Afirma que era um grupo fechado. Proximidade de BH e
diversidade de vias são atrativos da Lapinha. Assim que começou a
escalar mergulhou de cabeça. Um ano e meio depois já havia
montado uma loja de escalada, depois um centro de treinamento,
mergulhou no universo da escalada e no treinamento de atletas,
participando de competições, viajando, patrocínio, etc. Ouvi uns
rumores sobre o fechamento, foi lá escalar e tinha um decreto
assinado pelo prefeito da época. Eu acho que falta todo mundo
sentar e conversar. Tanto os ativistas quando os que tem interesse
econômico na escalada. Acha que é difícil juntar e fazer uma força
política para dar o grito! Antes de tentar resolver o problema o
governo proíbe e acha que está resolvendo o problema. A prefeitura
não conseguiu elaborar um sistema onde pudessem obter retorno
financeiro como o sistema da gruta. É lógico que tem impacto,
você usa a trilha, a parede, o magnésio, você tem que ver se aquela
é uma atividade que gera benefício para a população, ou não, se o
local tem que ficar intocado como um "museu vivo", para a galera
poder estudar. No começo alguns escaladores não respeitaram a
proibição e continuaram frequentando a área. Tem que decidir logo
se é para a população utilizar ou não. Qual é o benefício se vai ficar
fechado? A organização tem que partir dos escaladores, com seu
próprio parâmetro para trabalhar em parceria com os parques.
O primeiro contato com escalada em rocha foi na gruta da Lapinha.
O fechamento atrasou o crescimento da escalada em rocha no
estado. Quem perdeu com a proibição foi a própria prefeitura por
não aproveitar aspectos turísticos relacionados como hotéis,
restaurantes, etc.

11

Yan Ouriques

12

Gustavo Piancastelli

13

Anne Louise

Primeira vez que escalou foi na Lapinha.

Edgardo Abreu

A lapinha tem uma diversidade de movimentação fantástica. A
lapinha foi onde os mineiros começaram a se afirmar como
escaladores. A gente já vinha esperando, depois do fechamento da
gruta do Baú, aconteceu o encontro nacional promovido por um
órgão do IBAMA, o CECAV - Encontro técnico e turístico sobre o
uso das grutas. A gente percebeu que a situação da Lapinha ia
seguir o mesmo curso da gruta do Baú. Nós evitamos de todas as
formas evitar que acontecesse como aconteceu. Convocaram uma
reunião com os conselheiros (da escalada) e surgiram várias
propostas. Acionar promotoria, fazer abaixo-assinado, fazer uma
manifestação. Existe um romantismo na concepção do arquétipo
escalador, comunidade escaladora, da defesa do meio ambiente.
Sempre fomos recebidos na Secretaria, no Parque. A prefeitura
recebia, escutava, mas não se movimentava. Acredita que na época
faltou uma manifestação pública rápida, mais calorosa, como uma
carreata, por exemplo. A falta de organização da escalada foi algo
que me marcou. Como tantas pessoas que iam escalar todo fim de
semana não se juntaram para poder representar a gente de maneira
um pouco mais organizada, mais sistemática. A gente percorria as
paredes verificando locais que tem vegetação, locais que tem
nidificação de aves, e os lugares que apresentavam risco ao
escalador, bloco solto, pedra solta. A gente tem que entender que a
atividade causa impacto. Os escaladores têm que aprender a
assumir isso, identificar quais são os impactos, para tentar junto
com a gestão do parque que tais impactos sejam mínimos e que a

14
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Conteúdo do depoimento
escalada possa ser uma atividade tolerável. Com um pouquinho de
educação o poder público vai compreender que somos mais
parceiros do que um inimigo. Realização de blitz na área da lapinha
tentando mobilizar a comunidade escaladora a não frequentar a
área. De certa forma a proibição contribuiu para que se descobrisse
novas áreas de escalada. Desde 2001, 2002, foi a primeira escalada
que não foi clandestina (referindo-se a palestra).

15

Luciana Fraga

16

Leandro Reis

17

Luis Monteiro - Lu goma

Fez curso de escalada na Lapinha.
Conheceu a Gruta da lapinha em excursão quando era criança.
Voltou em 95 com um grupo de escoteiros. Viu os escaladores e
procurou curso na semana seguinte. Em 95 e 96 escalava
praticamente só na Lapinha. Havia um clima de perseguição. A
AME foi fundada em 2001 e o fechamento foi em 2002. Eu sou
sócio-fundador da AME. O que fizemos após a proibição foi levar
uma proposta para que as escaladas voltassem, A gente poderia
procurar nos arquivos o conteúdo dessa proposta. Discordância dos
escaladores e a opinião de funcionários da prefeitura. A prefeitura
não sabia como a coisa funcionava. Os escaladores não frequentam
a área que foi pichada. Como a escalada está proibida, se você
chega com mochila você é abordado. Quando a Lapinha foi
fechada houve a busca por outros locais para escalar. Para
fortalecer a federação é necessário a participação dos montanhistas.
A gente achou que a prefeitura era nossa parceira e jogou um balde
de água fria na gente. Isso deixou a gente revoltado. Houveram
atividades para retirada de lixo. Pela AME, em julho de 2009 teve
espaço concedido pelo IEF para apresentar a atividade. Foi
realizada uma palestra com todo o tema sobre o montanhismo.
Contaram nessa palestra toda a história do local e da abertura das
vias. As pessoas que participaram são as pessoas que serão os
futuros monitores do parque e também os guarda-parques para que
entendessem como era a prática da escalada. A organização e
federação dos escaladores traz força.
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APÊNDICE B— Escaladores entrevistados

NOME

PROFISSÃO

1

André Ilha

Ex-presidente do
IEF/RJ e ex-diretor de
áreas protegidas do
INEA/RJ. Auditor
Fiscal.

2

Antonio Carlos
Magalhães (Tonico)

Geólogo

3

Albert Dias da Costa

Funcionário PESU monitor das áreas de
escalada

4

Aloysio de Carvalho
Cunha Júnior

Cientista da
Computação

5

Carlos Alberto
Carrozzino

Aposentado

6

Carlos Antonio Primo Presidente AENMG /
Filho
Engenheiro Químico

7

César Augusto
Ferreira Sobrinho

Alpinista Industrial

8

Djalma Júnior Silva
de Carvalho

Funcionário PESU
Educador
Físico/Professor de
Escalada. Um dos
fundadores da AME
Ex-militar, Jornalista,
Consultor Ambiental
e Espeleólogo

ABORDAGEM

História da Escalada. Gestão de
Áreas de Escalada. Questão
Ambiental e ética da Escalada.
Escalada nas olímpiadas.
História da Escalada em Minas
Gerais. Gestão e organização das
áreas da escalada.
Funcionamento da Escalada no
PESU. Comportamento dos
Escaladores. Percepção sobre a
prática da Escalada no PESU.
História da Escalada em Minas.
Sítios de Escalada. Gestão das áreas
de Escalada.
História da Escalada no RJ. Técnicas
antigas de escalada e equipamentos
antigos.
Escalada no Norte de Minas.
Associação dos Escaladores do Norte
de Minas. Desenvolvimento da
Escalada em Montes Claros.
História da Escalada no Norte de
Minas
Escalada no PESU. Comportamento
dos escaladores. Relação com a
escalada.
História da Escalada em Minas.
História da AME e da legalização da
escalada no PESU.

9

Edgardo Abreu

10

Eduardo Gomes de
Assis

11

Eduardo Viana de
Azevedo

Guia Profissional,
Espeleólogo.

12

Eustáquio Macedo
Melo Júnior

Representante
Comercial
Dono da primeira loja
de equipamentos de
Equipamentos de Escalada e
Escalada e Esportes
Montanhismo. Indústria e
de Aventura em Belo desenvolvimento de equipamentos.
Horizonte.
História da Escalada no Norte de
Instrutor de Escalada.
Minas

13 Fábio Cotta

14

Guilherme Silva
Moreira

15 Gustavo Carrozzino

Atuário

Gustavo Henrique
16 Kitsch da Fonseca
Vianna

Guia Profissional /
Biólogo

17 Gustavo Piancastelli

Representante
Comercial

História da Escalada no Norte de
Minas
História da Escalada em Minas
Gerais. Levantamento de informação
das áreas de escalada.
Elaborador do Guia Escaladas de
Minas.

História do CEM.
História da Escalada em Minas.
Áreas de Escalada. Questão
Ambiental. Acesso e liberação de
áreas de escalada. Esporte.
História da Escalada em Minas.
Gestão de Áreas de Escalada.
Levantamento de Informações sobre

LOCAL
DATA
DA
DA
ENTREVI ENTREV
STA
ISTA

DEPOE
NTE
NO
DOC "E
AS
VIAS
DA
LAPIN
HA?”

Biribiri

30/12/201
6

SIM

Ferros

11/09/201
6

SIM

Lagoa
Santa

02/09/201
6

NÃO

Belo
Horizonte

09/02/201
7

SIM

Ferros

11/09/201
6

NÃO

Montes
Claros

18/03/201
7

NÃO

Montes
Claros

18/03/201
7

NÃO

Lagoa
Santa

12/10/201
6

NÃO

Pedro
Leopoldo

25/03/201
7

SIM

Montes
Claros

18/03/201
7

NÃO

Lagoa
Santa

08/10/201
6

SIM

Lagoa
Santa

12/10/201
6

SIM

Belo
Horizonte

30/03/201
7

NÃO

Montes
Claros
Belo
Horizonte

14/08/201
6
15/09/201
6

Belo
Horizonte

29/03/201
7

NÃO

Pedro
Leopoldo

27/12/201
6

SIM

NÃO
NÃO
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as áreas.

18 Igor Melo

Proprietário
Academia de
Escalada

Escalada Esportiva. Novas Gerações.

Belo
Horizonte

05/10/201
6

NÃO

19 Jacintho Alvares

Engenheiro Civil

Raízes da Escalada em Minas.
Primeiros grupos e clubes mineiros.

Belo
Horizonte

30/03/201
7

NÃO

História da escalada militar. História
da atividade em São João Del Rey.

Entrevista 26/03/201
via e-mail
7

NÃO

20 Jonatas Lima

21

Leandro Antônio dos
Reis

22 Leonardo Hoffmann

23 Luís Monteiro

24 Maíra Vilas Boas
Marco Antonio
Fernandes Cardoso
Mauricio Cravo
26
Teixeira
25

ex-militar, Professor
de educação física e
escalada
Professor de Escalada
/ Ressolador. Um dos
fundadores da AME.

História da Escalada em Minas.
História da AME e da legalização da
escalada no PESU.
História da Escalada em Minas
Biólogo
Gerais. Gestão e organização das
áreas da escalada.
Professor
História da Escalada em Minas.
Universitário. Um dos História da AME e da legalização da
fundadores da AME. escalada no PESU.
Educadora Física /
Atleta Profissional

Contexto da Escalada Esportiva.
Organizações Esportivas mineiras.

Espeleólogo

Conexão da Escalada com
Espeleologia. História da Escalada.

Consultor Ambiental

História da Escalada no PESU

Geógrafo / Escalador
de Alta Montanha

História e organização das atividades
de escalada na região sul do Brasil
História do Montanhismo. Questões
gerais.
Raízes da Escalada em Minas.
Primeiros grupos e clubes mineiros.

27 Nelson Brügger
28 Pedro Hauck
29 Rodolfo Koepel
30

Rodrigo Gualberto de
Souza (Rod)

31

Rogério Tavares de
Oliveira

32

Valeska Buchemi de
Oliveira

Proprietário Sitio do
Rod
Gerente do Parque
Est. Sumidouro PESU
Bióloga

História da Escalada no Sítio do Rod
História do PESU. História da
legalização da escalada no PESU.
Gestão da Escalada no Parque.
Questão ambiental da Escalada.
Gestão de áreas de Escalada

Lagoa
Santa

06/08/201
6

SIM

Biribiri

02/01/201
7

SIM

Biribiri

03/01/201
7

SIM

21/07/201
7

NÃO

Sabará Pedra
Rachada
Lagoa
Santa
Belo
Horizonte
Entrevista
via e-mail
Entrevista
via e-mail
Belo
Horizonte
Lagoa
Santa

21/01/201
7
06/10/201
6
19/05/201
7
12/04/201
7
05/04/201
7
06/08/201
6

NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Lagoa
Santa

02/09/201
6

NÃO

Lagoa
Santa

21/01/201
7

NÃO
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APÊNDICE C— Transcrições dos diálogos de pesquisa

ANDRÉ ILHA
Entrevista realizada em 30 de dezembro de 2012, em Biribiri, comunidade pertencente à Diamantina,
Minas Gerais.
Sobre seu primeiro contato com a escalada
Comecei a escalar em 1974, com 14 anos, em Petrópolis. Fiquei fascinado ao ver as fotos de meu
amigo escalando o Dedo de Deus. Convenci minha mãe a me levar ao Centro Excursionista
Petropolitano. Os guias que me receberam foram bem acolhedores. Já tinha no mesmo ano feito um
curso básico de montanhismo. No ano seguinte voltei para o Rio de Janeiro e me filiei ao Centro
Excursionista Brasileiro. Lá fiz o curso formal de “adestramento” em escalada.
Escalada em relação a Minas Gerais
Já tinha ouvido falar de um pessoal que escalava em Minas na década de 60, o Centro Excursionista
Belo Horizonte, sei que escalaram em Caeté e o Pico do Itacolomi, mas não sei de mais nada. Depois
desapareceram. Na primeira vez que fui a Serra do Lenheiro, descobri que havia escaladores militares,
em 1984, que já naquela época utilizavam a área como Campo Escola, embora a área ainda fosse
propriedade particular do Seu João, que deixava os escaladores acampar, e descobri também um grupo
civil que escalava na "aba dos militares", com as técnicas e equipamentos militares. Começaram a
escalar com as pessoas de São Joao Del Rey, que foi a primeira geração de escaladores daquela região.
Aproximei-me de Minas Gerais pelo Tonico Magalhaes que se mudou para Minas e me convidou para
ir conhecer algumas áreas em torno de Belo Horizonte. Dessa forma conheci o André Jacque, morador
da Serra do Cipó, que ainda não escalava, mas era um aventureiro de coração. Ensinei o André Jacque
a escalar e começamos a escalar no Morro da Pedreira, em 1986.
Questão da escalada na Lapinha (PESU)
Na época da questão da legalização da área da Lapinha (PESU), participei do encontro de gestores de
áreas protegidas e era presidente do Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro nessa época. Vim
participar junto com o falecido Bernardo Colares que era presidente da Confederação Brasileira de
Montanhismo e Escalada – CBME. O encontro foi realizado em Ouro Preto, na sede do Parque
Estadual do Itacolomi. Desse encontro nasceu a semente, a base para o arranjo que se desenvolveu na
Lapinha. Pros olhos dos cariocas o arranjo ainda é extremamente restritivo. Para os mineiros foi uma
vitória porque o acesso à área estava totalmente proibido. O Rio de Janeiro, assim como no Paraná,
por ter tido uma cultura de montanha muito estabelecida, já muito consolidada, cultura de um século,
você tem uma tranquilidade muito grande ao acesso. É natural que as pessoas entrem nos parques
municipais, estaduais e federais e pratiquem o seu esporte quase que livremente (com algumas
determinadas regras) O pressuposto básico é o acesso livre, mesmo que se pague uma taxa para
manutenção da área, mas um preço considerado justo e não invasivo. Não te obrigam a contratar uma
"babá" para te acompanhar o tempo todo e fazer um programa muito abaixo da sua capacidade técnica,
onde o tempo todo você tem limites e é "tangido como gado" e ainda pagar caro por isso. A cultura do
montanhismo no Rio já está bem assimilada pelo Estado. Isso foi reforçado pela minha passagem a
frente do IEF e INEIA, que absorveu o antigo IEF e também pela gestão do ICMBio no Estado, gestão
da qual qualifico como de alto valor, libertária, de contato produtivo com os usuários e por isso as
coisas funcionam bem.
Sobre proibição e controle das áreas de escalada
Acho que tem que acontecer o controle e gestão. O ideal da forma a ser feita é negociar o uso da área
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entre a comunidade escaladora e caminhantes que às vezes se confundem, mas são coisas diferentes,
mesmo que os acessos sejam os mesmos assim como os destinos e os gestores de áreas protegidas e os
proprietários de áreas privadas conforme o caso. Nesse sentido entendo que as Federações, de um
modo geral tem feito um trabalho muito bom, mas é uma luta árdua é essa luta tem que ser renovada
sempre porque as pressões para o fechamento das áreas não param e se multiplicam. Às vezes se
consegue liberar uma área enquanto outra é fechada concomitante. Ainda não há no país uma
consciência completa da importância dos esportes de aventura, não só para desenvolvimento do
turismo local, mas também para o desenvolvimento humano. Essa é uma questão complexa e na hora
das demandas de atividades que envolvem os processos de acordos, ficam poucas pessoas "carregando
nas costas" a demanda de trabalho. Entendo que as pessoas devam se engajar de uma forma
organizada e coordenada e articulada com as organizações e comunidade. Experiências podem servir
como modelos, mas cada área terá a sua demanda local e entendimento de como devem ser os
procedimentos. Acho que os montanhistas de forma geral devem respeitar as regras adotadas em cada
área. Os montanhistas que desrespeitam esses acordos "queimam o filme" de toda a comunidade
escaladora e faz com que o trabalho complexo realizado retroceda.
Exemplo de modelo de gestão das áreas do RJ
No RJ desenvolvemos uma metodologia que chama de Seminário de Mínimo Impacto, que é
basicamente fazer um zoneamento ambiental da área de interesse para a prática do esporte, e pode ser
utilizada para outros esportes e mesmo outras atividades que não sejam esportivas. Depois você leva a
uma reunião aberta para a participação das partes interessadas e estabelecem as regras. Quais paredes
podem ser escaladas, conquistas etc. O documento final do seminário é levado ao plano de manejo dos
3 parques estaduais do Rio onde a escalada é uma atividade significativa (Parque Pedra Branca, Serra
da Tiririca e Três Picos). Nesses 3 exemplos foram feitos os procedimentos dessa forma e hoje
integram o plano de manejo da unidade. O produto desse seminário é muito mais eficiente do que a
própria ideia de fiscalização da área. Como as regras são definidas pela própria comunidade
escaladora as pessoas seguem o que foi acordado. Assim o gestor ou o proprietário da área sente
confiança no acordo.
Sobre desenvolvimento da escalada esportiva e Olímpiadas
A escalada está sempre mudando e aparecem subdivisões cada vez mais específicas e o fato da
escalada ter sido indicada como esporte olímpico afeta muito pouco quem escalada em rocha e áreas
naturais. Porque a escalada olímpica é muito focada em treinamento próprio e muros indoor. Os
atletas escaladores olímpicos tem uma vida "espartana", fazem dieta, bebem pouco, dormem cedo,
malham muito (tudo aquilo que eu não gosto de fazer). Mas entendo como um estímulo para muitas
pessoas e fatalmente o número de muros indoor e academias deve aumentar, e com isso mais pessoas
terão contato com o esporte, e disso muitos vão acabar migrando também para as rochas. A escalada,
se praticada por um atleta topo de linha e muito estético e bonito de se ver.
Sobre os conceitos Montanhismo / Escalada
Montanhismo, o próprio nome diz. Montanhismo é subir montanhas. E você sobe montanhas
caminhando ou escalando. Escalada em Rocha é um subconjunto do montanhismo.

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES (Tonico)
Entrevista realizada em 11 de setembro de 2016, em Ferros, Minas Gerais.
Sobre o primeiro contato com a escalada
Comecei a escalar com 14 anos e já vão mais de 40 que escalo com intensidades variáveis, mas escalo
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sempre. Comecei a escalar pelo CEB (Centro Excursionista Brasileiro), já fui sócio.
Escalada em relação a Minas Gerais
Vim pra Minas em 1985. Nessa época ninguém escalava na região de Belo Horizonte. Tinha alguma
escalada em São João Del Rey, algumas pessoas escalavam na Serra do Lenheiro, mas em BH não
tinha escalada. Antes, nos anos 60, foi criado um clube, o CEBH, Centro Excursionista Belo
Horizonte. Esse pessoal fez as primeiras escaladas, alguma coisa na Serra da Piedade, em Ouro Preto,
no Itacolomi. Mas esse pessoal havia parado e nos anos 80 estava praticamente extinta a atividade no
Estado. Vim trabalhar em BH e entrei para o grupo de espeleologia, o NAE - Núcleo de Atividades
Espeleológicas, do Marco Antônio Cardoso. Decidi ensinar o pessoal a escalar para ter parceiros para
a prática do esporte. Desses parceiros cito: André Jacque, Júlio Cesar Cardoso (irmão do Marco
Antônio Cardoso), “Bulbio”, o Alexandre. Criamos uma espécie de departamento de escalada do
NAE. Começamos a fazer as primeiras escaladas, escalamos no Morro da Pedreira, na Pedra Branca
em Caeté, e aí a atividade foi crescendo. Nos anos 90 criamos dois clubes de escalada em BH, GMBH
- Grupo de Montanhismo de BH e o CEM, que depois veio a ser refundado com o atual CEM - Centro
Excursionista Mineiro. Foi refundado em 2005 pelo “Xaxa” (Gustavo Carrozino) e pelo pessoal que
está até os dias de hoje. Esses clubes não foram melhor desenvolvidos porque não tinham sede e isso
dificultou. Os encontros eram em bares ou na casa de praticantes e dificultava o acesso. Os clubes
acabaram extintos, mas a escalada foi para a frente. Em meados dos anos 90 a escalada “belorizontina”
cresceu de uma maneira assustadora. Apareceram os primeiros campos-escolas de vias esportivas,
como a Lapinha, a Serra do Cipó (Morro da Pedreira), onde a primeira concepção era escalada móvel
aproveitando as fendas, e era a moda da época, fazer escaladas móveis. Morro da Pedreira, centro
maravilhoso com cerca de 100, 150 vias de escalada. Em meados dos anos 90 começaram a aparecer
as primeiras vias grampeadas, na Serra do Cipó e na Lapinha (PESU). Quando isso aconteceu, criouse o pilar, a espinha dorsal do montanhismo “belorizontino”, que é a escalada esportiva em Calcário, e
o esporte desenvolveu-se numa velocidade impressionante. Começaram a aparecer as academias de
escalada, que também acabou trazendo muita gente para o esporte. Eu me sinto meio que precursor
dessa geração contemporânea, da escalada mineira e também participei da escalada esportiva, fiz vias
esportivas grampeadas, conquistei vias na Lapinha, no Cipó, no Baú. Participei desse movimento com
intensidade menor, porque não é muito a minha "praia", eu gosto mais da escalada aventurosa,
clássica. Mais emoção e aventura e menos força. A parte atlética não é preponderante. Até meados dos
anos 90 predominava a escalada tradicional móvel. O perfil da escalada “belorizontina” é esportiva em
calcário. Tanto pelo número de vias quanto pelo número de escaladores predomina essa modalidade.
Também não existem paredes muito grandes no entorno da capital. O que predomina é calcário e o
pessoal vai para o que é mais prático e mais perto. A escalada clássica, em granito, é mais distante e
isso dificulta um pouco.
Questão da escalada na Lapinha (PESU)
A Lapinha são dois exemplos, um ruim e um bom. O ruim foi o fechamento de maneira totalmente
arbitraria, por razões como "o escalador degrada, destrói" e fecharam a Lapinha em um momento
importante do montanhismo mineiro, momento de grande “alavancagem” da prática. Com o
fechamento em 2002 puxaram o freio de mão. O desenvolvimento do esporte ao redor da capital foi
bastante prejudicado com o fechamento da área. O prefeito chegou e proibiu. A Lapinha já era um
centro de escalada importante. Porque toda a força para criar as vias, o campo escola, estava
direcionado para a Lapinha. A lapinha fica a 30 km de BH e o Cipó fica a 100km. Com a perda da
Lapinha houve um desestímulo no desenvolvimento do esporte. Também não foi só a Lapinha, o Baú
também foi fechado. Então de repente, perdeu-se mais de 150 vias ou mais. Ate criar novas vias e
novos acessos. Foi sem dúvida, atraso. O lado positivo foi a atuação da AME - Associação Mineira de
Escalada. Trabalho bem feito, lento, o pessoal foi contatando aos poucos com a direção do Parque
Estadual. No início foi meio restritivo, mas conseguiram. No começo só podia escalar no final de
semana, ainda tinha horário, tinha monitor, tinha numero de vagas e aos poucos isso foi flexibilizando.
Não estou totalmente ciente mas parece que as restrições estão afrouxando. Então a Lapinha
compreende dois exemplos: o péssimo porque não se deve fechar uma área assim e o bom, que foi o
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exemplo de engajamento para reabertura.
Sobre os conceitos Montanhismo / Escalada e história
Escalada para mim é a minha vida. Eu estou na montanha, estou feliz. Eu estou na montanha por
prazer. O berço do montanhismo brasileiro é o Rio de Janeiro. Veio com descendentes de europeus,
alemães em Petrópolis. Andavam nos Alpes e começaram e escalar por aqui. Paraná um pouco depois.
Depois a coisa veio se espalhando. O montanhismo militar é diferente. Os equipamentos, etc.
Sobre impacto ambiental
Essa questão do impacto ambiental na escalada para mim, na escalada é desprezível. Eu acho que o
escalador não tira nada e acho que os órgãos ambientais exageram nisso. A escalada é um movimento
lento, estático, não tem um impacto significativo. O que eu vejo em alguns setores é uma saturação de
vias. Coisa que está ocorrendo na Serra do Cipó ultimamente. Quando a gente concebeu o Morro da
Pedreira, foi para escalada limpa (móvel). A gente não tinha ideia naquela época de botar grampos ali.
No máximo um grampo para intermediar uma via que as vezes você não consegue fazer uma
colocação móvel. Hoje o que está acontecendo no Morro da Pedreira, você abre o guia novo e vê mais
de 300 vias de escalada em lugares que na época a gente imagina lugares de preservação, áreas sem
vias, áreas para vida silvestres. O impacto maior que eu vejo na escalada mineira é exatamente isso:
saturação de vias. As vias esportivas admitem vias próximas. Mas tudo tem um limite. O limite está no
bom senso. Hoje a questão já esta sendo discutida e vai ter um seminário para evitar que o local cresça
de maneira desordenada. Está avançando, mas a escalada mineira ainda tem um problema de
representatividade, pouco envolvimento político, as pessoas participarem mais, a Federação de
Montanhismo e Escalada de Minas Gerais – FEMEMG mais atuante discutindo vias, acessos, o
Caraça que é um problema terrível. Acho que falta debate e atuação dos clubes, dos gestores de modo
geral e discussão sobre a questão dos acessos e da saturação de vias. Na verdade, o montanhista é um
fiscal da natureza, ele não degrada, pelo contrário, ele, dentro da unidade, é um fiscal. Ele dentro da
área esta vendo o cara que está deixando o lixo. O escalador, o montanhista é uma presença
necessária, importante nas áreas naturais do país, mão-de-obra barata, as pessoas fazem escalada por
prazer. O montanhista deve ser bem-vindo nas Unidades de Conservação, nos parques, nas áreas de
escalada, porque o impacto é mínimo e a ajuda e a vantagem é muito grande.
Apontamentos para Escalada Mineira
A escalada se difundiu de uma maneira tal que a coisa ficou enorme, BH e vizinhança tem um acervo
enorme. Mas já tem muita coisa também no Sul, Itajubá, São João Del Rey, Sul de Minas, PassaQuatro, Itatiaia, todo o leste de Minas com os “granitões”, Rubim, Jacinto, Almenara, Coronel Murta,
toda aquela região, divisa com Espírito Santo/Bahia, toda aquela região lotada, o maior paraíso dos
Granitos do país é ali. O importante é que pessoas comecem a trabalhar cada vez mais na
sistematização disso, ou seja, em forma de guias. Senão a coisa acaba se perdendo. As pessoas não
sabem o que está sendo feito em outras áreas. Se você produz um guia já melhora a informação, com a
sistematização você consegue agregar mais porque a coisa pode sair do controle. Trabalhos de síntese
são vitais. A escalada é uma atividade individual. Se não há sistematização você não dá acesso as
pessoas. O turismo é uma renda segura e firme, faz o Estado e o país serem reconhecidos e visitados.
Se você tem guias e sites com veiculação dessa informação, você tem ganhos, é importantíssimo.
Mensagem
Eu gostaria de deixar uma mensagem de engajamento político para que a classe seja bem representada
quando preciso, para lutar por acesso, representatividade, porque afinal é lá que é nosso playground e
precisamos de pessoas envolvidas para não perder as áreas de escaladas que representa atraso.
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ALBERT DIAS DA COSTA
Entrevista realizada em 02 de setembro de 2016, no Parque Estadual do Sumidouro. Lagoa Santa,
Minas Gerais.
Sobre o que é a escalada, como ele entende e teve contato
Quando comecei a trabalhar no parque já existia o projeto da escalada aonde os visitantes vinham
praticar o esporte. Quando passei a monitor tive que aprender um pouco do esporte que era para fazer
as vistorias. Às vezes notava que o praticante estava fazendo algum procedimento errado e não sabia
como corrigir. Hoje, depois do curso que a AME realizou, tem aproximadamente dois anos que escalo.
É um esporte que coloca em contato com a natureza, de modo que a pessoa chega um pouco estressada
e começa a subir na pedra, o estresse vai embora porque ele tem que dar atenção àquilo ali, e o seu
companheiro também, tem que ter atenção. Hoje, se precisar fazer algum reparo, alguma coisa, a gente
está pronto para poder atender.
Sobre a Escalada na Lapinha
Quando comecei a trabalhar no Parque, a escalada já acontecia e quem fazia o controle de visitas ainda
era a prefeitura que fazia o credenciamento dos escaladores. Agora é o Estado, mas a gente faz o
mesmo procedimento com o intuito de melhorar também tanto para o escalador quanto para o Parque
fazer o monitoramento. Em vista de outros parques, nosso regulamento é interessante, mas para poder
melhorar precisa de alguns ajustes, até para facilitar o acesso. Até para o escalador de fora (se
referindo a escaladores de outros estados), ele (o escalador) gosta da estrutura e também das
orientações dos monitores. O escalador chega, passa pela recepção, onde ele vai fazer o
credenciamento. Se ele é associado a alguma entidade ele tem o benefício da meio entrada. O
escalador recebe uma pulseira e um bottom, para ser identificado nas áreas. Quando é a primeira vez,
desce algum guia para orientar o escalador nas vias, tanto nos acessos quanto no grau de dificuldade
das vias. Geralmente quando o pessoal vem, eles costumam voltar e trazer mais pessoas para praticar a
escalada no Parque. Em relação a outras áreas de Escalada, o PESU está melhor amparado legalmente.
Acho que a estrutura que existe é positiva, enquanto que nas áreas particulares não há essa estrutura.
Às vezes recebemos notícias dos escaladores em relação a problemas estruturais com vias, sendo que
algumas destas às vezes apresentam necessidade de manutenção.
Sobre o comportamento dos Escaladores em relação às regras do PESU
Os escaladores em geral respeitam, mas há exceções. Escaladores que são frequentadores de academia
e tem pouco ou nenhum contato com os ambientes naturais ficam perdidos e não sabem muito como
proceder no Parque. Na recepção esses praticantes recebem instruções, principalmente em relação ao
descarte do lixo. Os escaladores com maior experiência em rocha, também orientam escaladores
menos experientes em procedimentos, chamam atenção quando veem algo errado.
Sobre impactos ambientais
Sempre haverá impacto, mesmo que para o esporte seja interessante. Entendo que alguns setores
fechados deveriam ser abertos e alguns setores abertos, sejam fechados para fazer o manejo adequado.
Sempre encontro lixo, mas é numa escala muito pequena. Acho que deveriam instalar cestos de lixo,
para minimizar o impacto do lixo. Considero que em relação a outros locais, o PESU é um bom
exemplo de cuidado. Existem alguns escaladores que não respeitam as regras do parque.
Sobre o que poderia melhorar
A questão da distância do banheiro até a área é um problema. Acho que deveria ter um ponto de apoio
mais próximo aos setores de escalada. Acredito que a parceria entre os escaladores e o Parque está
bem melhor do que era antes. Acho que o pessoal atualmente está com mais consciência das regras do
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parque. Alguns escaladores extrapolam o horário marcado para a saída das áreas e acabam
prejudicando os funcionários do parque que necessitam pegar o ônibus de retorno para casa. Mas são
casos isolados e não é um problema frequente.
Sobre a escalada na vida dele
Antes de trabalhar no parque trabalhava na construção civil, também com altura. E nessa época era
relapso com a segurança. A escalada me ensinou que a segurança vem sempre em primeiro lugar. Isso
mudou minha visão em relação ao trabalho, e também com o meio ambiente e meus companheiros. Os
escaladores têm que ter atenção com eles mesmos e com os próximos, para que não haja acidentes. No
geral da vida aprendi a ficar mais atento com tudo, depois que aprendi a escalar.

ALOYSIO CARVALHO JÚNIOR
Entrevista realizada em 09 de janeiro de 2017, na casa dele, em Belo Horizonte/MG.
Sobre seu contato com a Escalada
Tenho 48 anos, mais de 30 anos de escalada. Começei em Minas, na década de 80. Era escoteiro, na
tropa sênior, conheci o parceiro Alair e conheci o montanhismo militar. Isso despertou meu interesse e
comecei a pesquisar revistas, livros, alguma coisa no jornal, que era o que tinha na época. A irmã de
meu parceiro Alair trouxe equipamentos da Europa quando estava em viagem. Trouxe guias,
catálogos, manual ensinando o básico da escalada. Trouxe inclusive equipamentos que não poderiam
ser utilizados no Brasil, crampon e piolet (para gelo). No começo era tudo básico, não tinha nem
baudrier nem sapatilha. Era um pedaço de corda de polipropileno de 14mm que usava para fazer a
cadeirinha (baudrier), alguns mosquetões de aço, poucos, não me lembro como consegui os
mosquetões, usava a corda de polipropileno também para escalar, mas de 11 ou 12mm, nos idos de
1985 e 1986, ainda era escoteiro. A escalada começou a trombar com o escotismo, porque a gente
queria escalar. Mudei pro Rio, continuei com o escotismo e também com a escalada, dentro da
tradição carioca, escola de granito, vias de “multicordada”, algumas “roubadas” na região do Dedo de
Deus. Voltei a morar em BH, no inicio da década de 90, onde tive maior atividade na escalada. Na
década de 80 começei a explorar a Lapinha. O Pessoal gostava de ir para o Cipó, mas para chegar lá
era ônibus intermunicipal, bem mais caro e mais difícil de chegar, mais difícil de sair e menos opções.
Numa das atividades de escotismo, para explorar cavernas, percebi as paredes e “pirei”. A gente dava
a volta por cima da gruta, passava a corda por cima da árvore e montava um “top hope”. Foi quando
começamos a escalar na Lapinha. Depois comecei a escalar móvel, utilizando tantos alguns
equipamentos que a irmã do Alair trouxe, mais alguns que adaptamos, como nós em corda para
entalamento, nuts de aço, porcas de parafuso, e muita coisa conquistada só pelo “top árvore”. Nessa
época estavam começando as conquistas no Cipó, com a presença do André Ilha. Só existiam vias
móveis. A primeira vez que fui no Cipó foi com o André Jacque. Entramos em vias que hoje o pessoal
não dá bola, que são fendas de 5º grau. Foi uma coisa sobrenatural, espantosa, caí, tomei uma vaca
grande, fiquei pendurado num nut improvisado, adrenalina subindo, na via Borboleta Negra, primeira
via que fiz no Cipó, no Grupo 1. A Pedreira (se referindo a mineração que ali havia à época) estava
ativa nessa época. Escalávamos ao lado da Pedreira. Posteriormente, o André Ilha fez o movimento
abrace o morro da pedreira. Envolvi o escotismo nesse mesmo movimento. O escotismo sempre esteve
ligado a tudo que envolve aventura. Com a própria corda do rapel que faziam, passaram a escalar. A
segurança era dada de corpo, não havia equipamentos. Não podia ter quedas grandes. Eu e o Alair
chegamos a fazer cerca de 40 vias, no período de 86 a 90. A gente sempre chamava várias pessoas,
mas as pessoas só queriam ir para o Cipó. Até que os primeiros começaram a ir na Lapinha. André
Jacque, André Ilha, Tinoco, Tonico, e viram o potencial da área e ainda era mais próximo de BH,
principalmente por causa do acesso ao transporte, que era ônibus urbano. Tinha varias opções e eram
mais baratos. Com essa estrutura não era possível chegar no Cipó. A questão financeira e facilidade de
acesso tinha um peso muito grande para que a gente fosse para a Lapinha ao invés do Cipó. Nessa
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época em Belo Horizonte o número de escaladores era algo em torno de 30 pessoas. Mesmo com os
visitantes, não chegava a 100 pessoas. Não existia controle nenhum na Lapinha, era basicamente uma
terra de ninguém. Tinha um restaurante encostado na Rocha. Era comum descerem da via e
comprarem uma soda limonada e voltarem a escalar. Só tinha controle para entrar na gruta, e só se
cobrava na portaria da gruta. Na época começaram a grampeação das vias, principalmente na parte de
trás do maciço, numa tentativa também de fugir da multidão, pois eram muitos turistas. Daí a parte de
trás começou a ter a explosão das vias. Algumas vias que conquistei foram grampeadas, eram vias em
móvel. Nessa época tinham dois “defeitos”. Não tirava fotos e não contava para todos onde era a
escalada. A gente chegava até o topo do maciço e caminhava até a arvore para descer, não necessitava
nem grampear a via. O conceito era chegar acima do maciço. Tinha que chegar na árvore e fazer uma
ancoragem grande, e daí viria o segundo (o escalador participante), que recebia a segurança de cima
do maciço.
Sobre a proibição da Lapinha
A criação do Parque começou muito bagunçada. E veio uma Secretária de Turismo de Lagoa Santa 57
que decidiu que a escalada era perigosa para os turistas e proibiu a escalada. Os escaladores não
davam dinheiro e renda, porque o único controle era na entrada da caverna (gruta da lapinha) e os
escaladores não acessavam a caverna e passavam direto. Para essa secretária o escalador era um
invasor que não trazia lucro. A questão ambiental, principalmente da fragilidade das áreas cársticas foi
uma desculpa útil para a proibição. Mas não faz sentido permitir o turismo, inclusive as pessoas
faziam churrascos nas áreas detrás da gruta, e dizer que não podem escalar. Ou você tem uma área de
preservação cercada e monitorada ou você tem uma área esta aberta para a atividade que quiser. O
parque existia no papel e passaram vários anos discutindo com o dono do restaurante, o dono do
museu, os habitantes, porque a área era toda ocupada, o restaurante era completamente irregular, como
o museu castelinho, a fazenda adjacente. Foi falado que as áreas seriam fechadas completamente até a
abertura do Parque, mas não sabe se isso aconteceu de fato. Para a gente (escaladores) foi revoltante.
Podia-se fazer churrasco, mas não podia escalar. Muita gente ignorou a proibição. Durante muitos
anos escaladores frequentaram a área por outros acessos. A organização dos escaladores foi resultante
dessa proibição. Ao invés de ter disputa, houve união da comunidade escaladora que forçou a
legalização da atividade. Daí surgiram os clubes e federações.
Sobre outros clubes e outras áreas de escalada
Nessa época os clubes se focavam no montanhismo, não mais especificamente na escalada. Vieram
mais proibições, como Sete Lagoas, Gruta do Rei do Mato, e a gruta Rei do Mato ainda continua
proibida, mas existem negociações para reabertura com o grupo local. Cada vez mais, desta forma, os
escaladores vieram se organizando em federações e compondo a sociedade civil. O que nós vemos
hoje é que as áreas que são fechadas é porque o proprietário ficou insatisfeito devido à má educação
dos escaladores que frequentam a área. Esse é o problema que nós temos. Baú e Antão são exemplos
de como a comunidade escaladora organizada praticando a boa educação conseguem abrir as áreas
para a Escalada. A partir do bom trabalho do grupo Montis que o dono do Baú viu e resolveu reabrir a
área para escaladores. Eu me lembro de um episódio que o dono do Baú disse que queria cobrar o
acesso, era comum ver escaladores se orgulhando que tinham dado o “pulão” no cara, que tinham
saído correndo quando o cara veio cobrar se escondiam na caverna. Então foi a própria comunidade
escaladora que levou ao fechamento do Baú, mais do qualquer outro motivo.
Sobre a atual gestão e modelo da Lapinha
A forma de gestão da escalada deveria ser a de qualquer outro visitante. Como é no Rio, Paraná, etc.
Se você tem um controle de visitantes, você não precisa de um controle de escaladores. Você está
controlando quem entra e quem sai. Fim. Não precisa de se criar super regras especiais para os
De acordo com o documentário “E as vias na Lapinha?” a Secretária de Turismo à época era a Sra. Rosangela
Albano, que inclusive aparece em entrevista no referido documentário.
57
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escaladores. Não. Basta o zoneamento. Aqui pode escalar e aqui não. É bem mais simples do que
parece. Essa história do impacto ambiental, a presença do homem já é um impacto significativo,
exceto essa parte de aves e vegetação, a rocha em si não tem nenhum problema de ser “chapelatada”,
de gente pegando nela, de usar magnésio, nada disso é problema algum. A questão é não conquistar
vias onde tem presença de vegetação e respeitar a época de nidificação. Também funciona no mundo
inteiro.
Pra mim a gestão da Lapinha está próxima do ideal dentro da realidade brasileira. Minha única crítica
é sobre a questão do horário do encerramento das atividades, mas o que eles (o PESU) alegam é que
os funcionários dependem do transporte e não podem deslocar um funcionário exclusivamente para
controlar a saída dos escaladores.
O acesso às áreas que ainda permanecem proibidas já passou da hora de ser revisto. Não há sentido
nessa proibição principalmente nos setores do Vale do Sossego e na saída da gruta da macumba. Sobre
essa questão está faltando a comunidade escaladora novamente chegar à gestão do parque e
reivindicar. E isso leva a outra questão: mais áreas de escalada significa que terão menos pessoas
aglomeradas nas áreas liberadas e terá menos impacto. A pressão para liberação desses setores
proibidos se tornou menor com a abertura do Antão, do Baú, Cambotas, outras áreas que foram
abrindo e espalhando.
A proibição da Lapinha contribuiu para acelerar a expansão da comunidade escaladora para outras
áreas de escalada. Se a Lapinha não tivesse sido proibida a expansão seria mais lenta. A expansão e
busca por novas áreas sempre vai existir até que essa área seja saturada. Hoje no Brasil ainda tem
muitas cidades e locais com grande potencial e que jamais foram sequer visitadas. Por exemplo, um
local que o André Ilha foi, chegou ao cume e depois ninguém mais chegou nessa montanha. Em minha
opinião a expansão foi acelerada pelo fechamento da Lapinha. A expansão é necessária, porque se não
houver mais áreas, as existentes serão saturadas. Áreas de escalada saturadas é que significa impacto
ambiental. Por exemplo, em Cambotas, a própria comunidade escaladora resolveu proibir o pernoite
na base da rocha. Já tem mais de 10 anos de frequência permanente, todo fim de semana tem gente em
Cambotas e tem fim de semana com 30 pessoas na rocha. Com esse número, nós percebemos que a
área não comporta esse público. Daí tiveram que proibir o pernoite para todos, para que não houvesse
beneficiamento para apenas alguns escaladores. Abriram novas alternativas de hospedagem e essas
novas alternativas aliviaram a pressão sobre o pernoite na base da rocha.
Sobre a questão dos procedimentos de visitantes
Da mesma maneira que eu falei que é simples, você vai resolver o problema de qualquer visitante.
Basta saber o que ele quer fazer, se uma caminhada, um passeio na gruta, ele vai preencher uma ficha,
vai dar uma etiqueta e esta tudo dentro do mesmo controle de acesso. O fato de ter o mesmo controle
não significa que os escaladores não terão regras específicas. Tem que definir as áreas de escalada. As
regras têm que ser simples e universais.
A grande maioria da comunidade respeita e como já provado, 100 visitantes com boa educação
causam menos impactos do que 2 visitantes com má educação e o mesmo se aplica a comunidade
escaladora. Quando algo assim ocorre, essa pessoa atrapalha o trabalho de toda comunidade.
Sobre história da escalada em Minas
Inevitavelmente têm muito mais escaladores hoje do que antes. O número cresce exponencialmente,
muito mais gente de culturas diversas. Não é só mais aquele público mais bronco que gosta de ir para
o mato. Ainda mais com esse boom da escalada esportiva, competitiva, e com a escalada olímpica que
tem sido aventada há mais de 10 anos, os muros de escalada indoor ajudaram a popularizar, o Canal
Off ajudou nisso. Graças a existência de 20 vezes mais áreas e 20 vezes mais vias a gente não tem
problema de saturação na região da Grande BH. Eventualmente acredito que venha a acorrer.
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Quanto aos períodos da escalada, eu diria que da década de 60 até quando eu comecei a escalar na
década de 80, o objetivo era chegar ao cume, não era o objetivo da prática esportiva. A nossa ideia
sempre foi chegar em cima de alguma coisa. Mesmo na Lapinha, o objetivo era chegar em cima da
rocha. Era outro conceito de escalada.
Na década de 80, no Rio de Janeiro, houve o caso da via Ácidos. Reza a lenda que eles queriam
escolher o nome mais impensável até que alguém soltou isso. Para os escaladores tradicionais da
época, eles não entendiam o conceito, porque você escalava o costão até chegar à parte mais vertical,
escalava até chegar ao próximo platô e descia antes de chegar ao cume. Essa é a primeira e grande
visível mudança entre a escalada tradicional e a escalada esportiva que nasceu na década de 80. O
equipamento e as técnicas mudaram, as costuras, as proteções. Você via as pessoas escalando vias
mais difíceis e isso influenciava a todos desenvolverem outros repertórios de movimentos. Você via
vídeos internacionais e ia repetir na rocha. A técnica evoluiu e com isso as vias evoluíram. Tudo
evoluiu. Em minas essa explosão foi mais nos anos 90. Ou melhor, a explosão que ocorreu em Minas
já foi de escalada esportiva. A gente tinha um grupo pequeno de escaladores tradicionais, aquela coisa
de chegar ao cume. De repente houve o boom, principalmente pelo cipó e pela Lapinha, que trouxe a
escalada esportiva. Não necessariamente vias fixas, mas o conceito era outro, principalmente pelo grau
de dificuldade das vias. Esse boom foi até o final da década de 90 quando começaram as grandes
proibições, houve um esfriamento e nos anos 2000 voltou a ter uma explosão com abertura de áreas e
desenvolvimento de boulders, e mais pessoas buscando essa coisa mais aventureira. E dos anos 2000
para cá a gente percebe só o crescimento, e não mais períodos de redução.
Sobre conceito da escalada
Para mim, escalada é quase o centro da minha vida. Não vou dizer que seja o centro, mas está muito
próximo. Muito do que faço e do que me define está na escalada. É quase uma religião para mim,
adoro aquela coisa de ir pro mato e na hora de escalar é esvaziar a mente, foco total, aquela coisa que
os místicos antigos chamam de estado zen, de meditação ativa. Para mim não é só um esporte, uma
atividade física. Tem um componente espiritual para mim. É onde me encontro, me realizo. Citando
Paul Crive, “o nosso esporte é o mais incrível de todos, porque nos nossos ginásios são os maiores e os
mais bonitos do planeta”.
Sobre os muros e escala indoor
Eu diria que hoje tem mais pessoas que começaram a escalar pelo muro indoor, do que pela rocha.
Essa tendência foi invertendo. Hoje mesmo se eu for levar alguém para escalar eu vou recomendar que
a pessoa vá primeiro ao muro. Vai para o lugar com o ambiente controle, aprende a técnica básica e
manejo do equipamento e assim vai para o ambiente natural enfrentando o imprevisto. Dizer que a
escalada é totalmente seguro é uma utopia, um sonho, o imprevisto está sempre lá, o risco sempre
existe, até o imponderável. Você está escalando, cai um raio em cima da montanha e aí fulmina, isso
já aconteceu, no Brasil, em Cambotas, não chegou a matar ninguém. A via hoje se chama Aresta
Eletrizante. Quando cai um raio na montanha todo mundo sente o choque. Pode haver fatalidade numa
situação destas. Na academia o imponderável está controlado, é um ambiente controlado. É muito
melhor você ensinar em um ambiente controlado. Tem uma margem de erro maior, e assim sim está
mais preparado de ir para rocha. Sem duvida nenhuma os muros contribuíram para o desenvolvimento
da escalada, não só do aspecto de facilitar o acesso para muita gente, ser a porta de entrada para muita
gente, mas também ao facilitar o desenvolvimento da potencia física e o compartilhamento de técnicas
corporais. Você ia para um muro de escalada para observar e aprender novos movimentos. Essa
movimentação foi mais desenvolvida nos ginásios e se refletiu na escalada de rocha com o
crescimento dos graus. Você tem a preparação física mais desenvolvida, como também a parte do
desenvolvimento da técnica.
Sobre a Ética da Escalada
O problema é a quantidade de novas pessoas chegando sem conhecer os antigos códigos de ética.
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Existe a Declaração de Tirol, o Código de Ética da Montanha, o Código de Ética Brasileiro, vários
locais tem o código de ética daquele ponto específico. A ética é global, mas cada local tem a sua
particularidade.

CARLOS ALBERTO CARROZINO
Entrevista realizada no dia 11 de setembro de 2016, em Ferros, Minas Gerais.
Sou carioca, descendente de italiano, meu nome é Carlos Alberto Carrozino, comecei minha vida de
montanhista quando eu tinha 21 anos de idade, através de um amigo meu que praticava esse esporte,
me convidou e apesar de eu não saber o que estava fazendo naquela época, naquelas pedras, eu me
apaixonei pelo esporte. Isso foi na década de 60, em 1963 e de lá para cá eu acompanhei mais ou
menos a evolução do montanhismo. O montanhismo mudou bastante, principalmente em relação ao
material, que possibilitou hoje em dia, fazer vias, escaladas muito mais fortes, muito mais técnicas do
que naquela época porque hoje tem muito mais segurança, muito mais material disponível, naquela
época a coisa era mais, mais forte, né, mais perigosa, sem muito material. Era mais disposição do que
qualquer outra coisa. Nós procurávamos sempre escalar em fendas, chaminés, fissuras, onde a gente
podia se agarrar com mais facilidade do que paredões que hoje em dia é a moda. Hoje chamar o
montanhista para fazer uma chaminé ele sai correndo, ele não quer nem saber de chaminé. Naquela
época era o que a gente fazia.
Comecei no Rio de Janeiro, Pão-de-açúcar, a montanha mais famosa do Rio de Janeiro, é um centro de
escalada hoje que tem entre 250, 300 vias, na região. Naquela época tinham 4 ou 5. E foi ali que eu
comecei as minhas montanhas. Espalhei também por outros lugares como Friburgo, aquela região de
Petrópolis, Teresópolis, Serra dos Órgãos, aquelas montanhas todas. (pergunto se nessa época ele já
tinha ouvido falar sobre escaladas em Minas Gerais.) Não, nenhuma. Absolutamente nada. Bom,
primeiro que a comunicação na década de 60 era praticamente nada. Não existiam os “facebooks” da
vida. Eu não tive nenhum contato com pessoal de Minas Gerais, nenhum mesmo. Isso foi em 63, 64.
Era só o pessoal do Rio de Janeiro mesmo. Tinha um clube, que era o clube Alpino Paulista, lá de São
de Paulo. Um cara muito rico que fazia montanhas andinas e tal. Espeleologia também tinha muito na
época, naquelas grutas no sul de São Paulo, norte do Paraná. Mas Minas Gerais, nada, apesar de ter
muito montanha, nós não conhecíamos nada.
(pergunto se para a escalada se desenvolver os equipamentos também precisaram se desenvolver, a
minha questão é se há de fato uma conexão direta entre desenvolvimento dos equipamentos e
desenvolvimento da atividade) Com certeza, com certeza absoluta. Naquela época tinha umas
alpargatas, chamava Alpargatas Rodas, umas alpargatas que era uma lona em cima, e embaixo era
feita de corda, uma espécie de uma corda e uma lonazinha em cima. Ela veio da Argentina. E aí a
gente usava, porque aquilo que dava um pouco mais de aderência, mas a gente fazia 3, no máximo 4
escaladas e tinha que jogar essa alpargata fora porque ela arrebentava a cordinha, fazia aqueles
“beiços” e tal e jogava fora. Quando molhava ficava um pouco melhor, então a aderência dessa
alpargata, além disso “sambava” o pé dentro da alpargata, fazia com que a gente não tivesse muita
aderência na pedra, a aderência era muito pequena, muito pouca, então a gente procurava fazer o que,
chaminé, oposição, enfiar a alpargata numa fenda, parede, parede mesmo dessas “coisinhas”
pequeninas tal etc., hoje se faz até um montanhismo atlético, como Boulder etc., que a gente nem
pensava, ainda tinha um detalhe muito importante. O que era mais importante para nós não era a
escalada em si, era chegar no cume de uma montanha, isso era de um simbolismo, tanto que no Rio de
Janeiro, tem uma parede lá que é o Babilônia, hoje tem em torno de 25 vias de escalada, ficou anos ali
parada, não tinha cume, era uma coisa assim muito grande. Era um morro, não era um montanha, um
pico, naquela época, 50 anos atrás o negócio era chegar em cima de uma montanha. Conseguir
conquista-la. Esse era o objetivo maior, não era só simplesmente escalada em si. E a gente tinha o
outro detalhe também que é uma técnica que hoje é diferente, era o “bater grampo”. Nós batíamos os
grampos com a mão, uma broca, uma maceta que era uma espécie de uma bola pela metade, e
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batíamos na broca, fazia o furo de 4 dedos depois colocava o grampo. Isso levava em torno de 15
minutos, 12 minutos, quando o cara era bom. Quando o cara era ruim era vinte e tantos, imagina você
parar 10, 15 minutos, aí o que acontecia, os grampos eram bem mais distantes, pra gente poder
economizar bater grampo né, hoje em dia com a furadeira você bate um grampo com 2 minutos, anda
dois metros e “onomatopeia de furo”, vai grampeando o raio da via toda. Nós começamos a fazer
escaladas sempre com lances bem maiores do que hoje em dia existe. Salinas por exemplo, lá em
Friburgo, é a meca dessas escaladas desse tipo de distancia de, eles chamam de E3, que é uma
distância maior entre um grampo e outro, distância de 8, 5, 4 metros, e a queda realmente, a gente
pede para não cair, porque cair numa distância dessa... Salinas é toda assim, porque a primeira via que
foi feita lá foi feita dessa forma. A gente olhava uma pedra, 25, 30 metros, isso era brincadeira pra
gente, nossa escalada era acima de 180 metross, 150. A gente não saia de casa para fazer 3, 4
escaladas de 20 metros. A gente sentia que não “fizemos nada”. Hoje em dia não, existem
treinamentos, até campo-escola, de treinamento, de Boulder. (pergunto quando começou a mudar
desse tipo de escalada para a escalada esportiva) Foi na década de 80. Na década de 80 apareceu um
grupo forte no Rio de Janeiro, foi o Tonico (Tonico Magalhaes), André Ilha, o pessoal também que
mora lá em Salinas. Eles fizeram um avanço muito importante porque apareceu a sapatilha, que deu
uma evolução enorme na aderência da pedra, e eles começaram a fazer coisas que eram impossíveis,
tipo subir o Corcovado por uma parede enorme de quase 600 metros, faziam conquistas assim
absurdas, subiram a Pedra do Sino, vias de 2, 3 dias. E aí, da década de 80 ate a década de 90 foi a
grande evolução do montanhismo. De lá pra cá a evolução foi até pequena porque evoluíram tanto que
agora só se vê mesmo a evolução através de esportiva. 9a, 10a, 11b... Mas a esportiva, acho que é um
esporte diferente do montanhismo em si, porque você vê uma via pequena repetindo ela várias vezes
até você conseguir. E na escalada não, na escalada você faz uma vez hoje e só vai fazer de novo daqui
a 6 meses, daqui a um ano e vai passar o mesmo sufoco que você passou na primeira vez. Mas a
evolução maior mesmo foi na década de 80. E foi quando o André Ilha começou a vir para Minas
também, junto com o Tonico e eles começaram a abrir bastantes vias por aqui. Porque Minas Gerais
tem uma região chamada Rubim, que te montanhas maravilhosas lá. E o pessoal começou a ir para lá,
para aquela região também, Serra do Cipó, aí começamos a ouvir falar em Minas Gerais.
(pergunto sobre a questão mental que envolve a distância das proteções)
Os escaladores de Boulder, de esportiva, a forma de escalar é bem diferente. A técnica é muito mais
apurada, muito mais forte, mais atlética, vamos dizer assim. Você tem que usar bastante força e
determinação de vencer um lance. E o psicológico é praticamente zero porque você sabe que primeiro,
a segurança é feita com material que tranca realmente a tua queda. E já quando você escala você já não
usa esse tipo de equipamento. Equipamento que o teu companheiro em baixo tem que segurar com
uma certa força a tua queda. E a queda é normalmente vertical, em que você não se machuca você
começa a se acostuma a cair. E aí você fica “sem-vergonha” mesmo. Já na montanha, você tem medo
de cair. Você não quer cair. Quando você está guiando você não quer cair, porque você sobe cinco
metros, vai cair 10. E vai cair, no mínimo se ralando, porque não tem assim, uma escalada, são raras as
escaladas que são vertiginosas, o tempo todo. E tem as quedas também de base, que são as quedas
mais perigosas porque pode quebrar um pé, pode quebrar um braço né, você chega ao chão antes da
corda, antes do cara te dar segurança. A gente tenta evitar isso. É uma escalada contínua, né, vai um,
depois vai o outro, depois o outro, a gente tenta evitar esse tipo de situação.
A minha história é muito interessante. Eu fui para a montanha através de um grande amigo meu. Na
montanha, eu sou de um clube no Rio de Janeiro chamado CERJ, ele foi fundado em 1939, tem setenta
e poucos anos. Quando eu entrei no clube eu conheci um sujeito, um suíço, eu trabalhava na Caixa
Econômica. Eu tinha 10 anos já de Caixa Econômica, eu queria largar e tal e fui trabalhar no Pão de
Açúcar, através de um amigo meu, Pelegrini, que também era montanhista, e trabalhando lá esse suíço
disse que eu tinha que trabalhar com ele, etc. Olha a coincidência. O cara também é escalador, entra
um amigo meu também no clube, abre um curso de programador de computador, aí eu faço o curso de
programador de computador, vem esse suíço e me chama para trabalhar com ele para trabalhar com
ele de programador de computador. E foi minha profissão o resto da vida. Programador, analista,
gerente, processamento de dados, trabalhei quase quarenta anos em área de sistemas. Quer dizer, tudo
clube. Aonde eu encontrei minha mulher? No clube. Tudo no clube. (Risos). Eu devo tudo ao
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montanhismo. Minha profissão, meus estudos, porque realmente a profissão obriga você a estudar um
pouco mais, meus amigos e meus maiores amigos também estão no clube, a minha mulher, meus
filhos. E a saúde também né? Já to com 73 anos e continuo escalando. E escaladas boas mesmo. Coisa
bobinha, pequena não. Sofri um infarto há seis anos atrás, porque é problema de família mesmo,
minha família todos os homens são cardíacos, e eu sofri um pequeno infarto, mas não dei bola para
isso não, continuei a minha vidinha. Quando Deus quiser eu paro.
A escalada é um esporte que te dá disciplina, como todos os esportes, não um esporte que não te de
disciplina. O ponto principal da escalada é a disciplina. Além disso, aí vêm as características do
esporte, que é a amizade, o companheirismo, são os fatores mais importantes desse esporte. Hoje em
dia existe uma coisa, porque antigamente os clubes eram agregados, você se agregava a um clube. Isso
que estou dizendo é no Rio de Janeiro. Em Minas era um pouco diferente. O clube faz com que você
não deixe espalhar muito o ego das pessoas. Ele se equilibra. Porque na hora que você pensa que está
fazendo algo muito forte o outro também já fez e fica uma coisa um pouco mais homogênea. Agora
não. Agora espalhou um pouco, muita gente pratica esse montanhismo que não tem nada a ver com os
clubes. Foge um pouco. Primeiro, são pessoas que dificilmente ajudam na colaboração da construção
do montanhismo em geral, porque, preservação, enfim, são pessoas que não tem essa noção que um
clube excursionista dá, e aí vem o ego. O ego realmente, “eu fiz”, aquela coisa toda, “você não faz”, já
existe esse tipo de “eu sou o bom e você não é o bom”, quem não tem essa noção de clube né. É
quando vem uma pessoa mais fraca, você a traz para você, você quer ajudar, você quer que ela cresça.
Já quando está fora do ambiente do clube é cada um por si mesmo. A competitividade também é uma
coisa boa. É só a gente não deixar que os clubes morram. Eles é que são responsáveis para “catar o
lixo”, vamos dizer assim. Eles são os responsáveis pra mostrar o que é o esporte em si. Mas o outro
que desafia, eles também acabam ajudando o crescimento do montanhismo. De certa forma, eles é que
vão se arrebentar mais, se arriscar mais, mas vão achar um caminho também que as pessoas vão poder
se ajudar. É a evolução do esporte. Hoje tem gente que escala sem corda. Eu sou contra isso. Claro que
sim. Mas eu não vou proibir. Cada um é cada um, né. Nós nunca sabemos qual é nosso limite de
capacidade. O nosso limite de capacidade é quando a gente morre num acidente, né. “Pô, devia ter
feito menos né”. Cada um tenta chegar ao seu limite e aí acontecem essas coisas né. Mas não é ruim
não, de certa forma é até bom.
O que eu deixo mais é que hoje em dia já existe bastante é o sentido ecológico, que nas escalas antigas
não tinha muito. Preservar bastante o ambiente em que se vai e pensar um pouco antes de você fazer
uma conquista, para saber se realmente compensa fazer aquela conquista ao invés de ficar saindo e
batendo grampos pra tudo quanto é lado, para mexer com seu ego. Controla o ego que é uma coisa
muito importante, em qualquer esporte, principalmente no nosso.
A diferença de material na nossa época era muito grande. A gente escalava de alpargata roda, hoje é de
sapatilha, uma borracha de goma, coisa que cola mesmo na pedra, ajuda bastante o desenvolvimento
principalmente em aderência. Na parte do corpo em si, hoje em dia você coloca o bauldrier, a
cadeirinha, botou você coloca todos os equipamentos ali. Mosquetão, costura, aquelas coisas todas.
Naquela época a gente pegava a corda e amarrava na cintura, escalava com a corda na cintura, só.
Ainda com um detalhe. Hoje em dia as cordas são elásticas, você quando cai, ainda recebe uma
elasticidade para não dar um choque no corpo. Na nossa época a corda era estática. Hoje em dia vocês
têm as expressas né, o mosquetão com a costura e outro mosquetão, que facilita o percurso do guia, ela
dá uma flexibilidade para não dar arrasto da corda na pedra e naquela época a gente tinha só o
mosquetão, pendurado, uma fieira, normalmente de naylon de paraquedas, pendurava 3, 4 mosquetões,
com a corda na cintura e sem capacete. Usava um gorrinho de lã. Só para as pedrinhas não machucar a
cabeça mesmo. Não tinha capacete. A solteira era outra cordinha de 5 metros que a gente colocava na
cintura. Os grampos não eram dessa forma, com esses olhais pequenos, eles eram olhais maiores
justamente para caber uns dois ou três mosquetões ali. Não existiam esses mosquetões grandes. Mais
ou menos isso a diferença.
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CARLOS ANTONIO PRIMO FILHO
Entrevista realizada no dia 18 de março de 2017 no Parque Sapucaia, em Montes Claros, Minas
Gerais.
Sobre o primeiro contato com a Escalada e a criação da AENMG
Sou Engenheiro Químico. Trabalho numa indústria de Fábrica de Hidrômetro. Conheci a Escalada na
década de 2000, 2002, 2003 mais ou menos. Na época ainda tinha um pouco de dificuldade com
equipamentos de escalada. E eu conheci através de uma pessoa que, foi o Tadeu, hoje nem escala mais
e depois disso a gente fazia com a equipe de (Inaudível) que é o Instituto (Inaudível). Tinha artes
marciais, mas também tinha esse lance de natureza, então sempre trazia os alunos para conhecer e ele
também começou a praticar escalada e aí começamos, na década de 2000, 2002. Depois o Rivelino
que é um dos antigos, dos precursores, junto com o Cesar (se referindo ao Cesar Sobrinho) eles
fizeram um encontro, e aí sim que eu realmente considero que conheci a escalada. Veio um pessoal de
Belo Horizonte, eles fizeram um workshop, mostraram algumas coisas. A gente tinha dificuldade de
equipamentos na época, a gente fazia cadeirinha com corda, na época era freio oito não sabia nem o
que era ATC, GRIGRI (eu interrompo assustado pois em BH nessa época escaladores já usavam
equipamentos mais avançados). A internet na época não era tão forte igual é hoje então a gente trocava
figurinha um com o outro de equipamento e era muito centrado, a gente não conhecia o que era grau
de escalada. A gente escalava “essa via é mais difícil, essa é mais fácil”, e aí peguei o gosto, me
apaixonei por isso. Distanciei-me do pessoal das artes marciais e eu e o Cherri que tá escalando até
hoje, que inclusive é da Associação, da Diretoria, a gente começou a encontrar outras pessoas, tem o
Rafael Donato que também foi da primeira diretoria. Nessa época só existia escalada em Montes
Claros no Parque Sapucaia, onde a gente está aqui no campo escola Pedreira. E pra gente isso era um
mar de possibilidades, de coisas que a gente fazia. Não conhecia grau. Hoje, a gente sabe que tem aqui
vias de quinto a oitavo grau. Começamos a escalar, depois começou a vir mais pessoas, a gente
começou a adquirir equipamentos, conhecer gente de fora e começar a trocar ideia, e lá em meados de
2010, 2011, a gente começou a conquista aqui. Nós começamos a conquistar no grampo mesmo, no
martelo, não conhecia furadeira e essas coisas, e aí a gente começou, assim como o pessoal mais
antigo, o Cesar, o Rivelino, eles conquistaram praticamente em toda a década de 1980, todas as vias
com martelo, com broca, essas coisas, e a gente conhecia isso. Quando veio a internet, quando veio
essa alavancada, a gente conheceu a furadeira, e aí começamos a andar de bicicleta, aqui em Montes
Claros a região é muito rochosa, muito montanhosa, então a gente teve a ideia de procurar mais coisas,
já que Montes Claros é rico em calcário, então vamos atrás de alguma coisa pra ver o que a gente
descobre. E nisso a gente começou a descobrir outros picos. Aqui do lado tem a Fazendinha, e aí a
gente começou a conquistar, trazer a furadeira, mais equipamentos. E, em cima disso, quando a gente
já estava com umas 45 vias na Fazendinha, a gente começou a ligar e entrar em contato com o pessoal
de Belo Horizonte pra vir conhecer, porque eles só conheciam o campo Escola do Parque Sapucaia.
Quando vieram em 2011, a gente viu que já tinha um monte de gente escalando e de repente a gente
falou “porra, é um festival informal que está acontecendo dentro de Montes Claros!”. Nisso que veio a
ideia de fazer festival em Montes Claros. E foi mais ou menos em 2011, 2012 que nós criamos a
Associação, a AENMG – Associação dos Escaladores do Norte de Minas Gerais, com essa ideia de ter
mais representatividade no Esporte, com os proprietários porque eu diria que 100% das escaladas em
Montes Claros são privadas (se referindo aos sítios de escalada que se localizam em propriedade
particular) e aí como começou o acesso de mais gente, mais escaladores, a gente começou a perceber
que o convívio estava um pouco, é, não estava legal esse convívio com os proprietários. Com a ideia
de não perder isso a gente criou a associação pra ter esse convívio, pra poder criar algumas regras pros
escaladores para poder respeitar o ambiente e com isso, a gente adquiriu mais equipamentos para
conquista, tomou gosto por isso, foram surgindo novos setores e aí veio o Vieira (um setor de
escalada) que tem o potencial muito grande. Fizemos outro festival para poder divulgar o Vieira,
depois foi a Serra dos Urubus, esses lugares praticamente já tinham sido escalados pelo pessoal antigo,
só que como tinha muita dificuldade de equipamento de conquista, então era conquista móvel, e aí a
gente começou a conquistar com Chapeleta, com P (uma forma de chamar o Grampo). E a ideia que a
gente tinha com essa Associação era que cada ano a gente divulgasse um “pico” novo, através do
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festival. A gente consolidou o festival sempre na Semana Santa. Todo ano na semana santa a gente
divulga um lugar novo. No primeiro ano foi a Fazendinha, depois o Vieiras, no outro ano a Serra dos
Urubus, e depois a gente encontrou a Fazenda Zuculin que hoje é o maior potencial que a gente tem
aqui, enorme, tem uma caverna, vias de 40 metros, depois disso foi a Tia Tina, e tem outros lugares
aqui também em Montes Claros que a gente ainda não está conquistando ainda, mas tem muito
potencial de abertura de vias e esse ano a gente está indo para o Sétimo Festival de Escalada, com a
ideia de sempre ter contato com outras pessoas de fora e a cada ano que passa novos escaladores
aparecem, escaladores desistem, e vai surgindo isso. A gente com a Associação cria esse convívio com
os proprietários. A ideia é basicamente essa. A Associação foi fundada em 2012. Já tá bem
consolidado o festival, sétimo ano já. Desde a fundação até hoje eu ainda estou como presidente.
Como eu tinha furadeira o pessoal começou a me intitular “prefeito da escalda”. O Rafael Donato
também foi fundamental aí na criação da AENMG. Ele era o vice-presidente, tinha os outros, o
Marcelo Cabelo, o Cherley, o André Bizarria, então continua, a gente já fez uma renovação na
diretoria, porque outras pessoas saíram da cidade, então já estamos na segunda diretoria, eu continuo
na presidência da Associação, e a ideia é justamente essa de manter um convívio saudável com os
Escaladores, de conseguir arrecadar dinheiro para abrir mais vias, porque Montes Claros tem um
potencial enorme de abertura de vias, como a Fazenda Zuculin, onde vai ser o festival esse ano. Lá já
tem 50 vias, mas acredito que ainda dê para abrir mais umas 200 vias. Isso só na Fazenda Zuculin,
fora as outras regiões que tem aqui. A Fazenda Zuculin é um pouco mais distante de Montes Claros,
ela fica mais ou menos a 60 km daqui, fica do lado da cidade de Mirabela. A gente tem uma coisa boa
aqui em Montes Claros que os “picos” de escalada são muito próximos. Eu comecei a escalar a gente
ia a pé para o “pico” aqui, no Campo Escola. Isso acaba facilitando as pessoas a conhecerem mais.
Sobre a Experiência com a Associação
Burocrático sempre é, não tem jeito. Mas eu diria que trouxe vários benefícios, ela representa o papel
de conseguir manter a escalada ativa nas nos “picos” que são propriedades privadas. A gente teve a
ideia, lá na Fazenda Zuculin, o proprietário mesmo teve iniciativa de fazer isso. A gente montou um
“termo” para poder escalar lá, uma regra que ele colocou. Todo mundo que entra assina um termo de
responsabilidade, ciente dos riscos, um advogado elaborou isso junto com o proprietário então a gente
consegue manter essa relação saudável através disso, as pessoas acessam as áreas de escalada, mas
existe um termo de responsabilidade e o dono fica de certa forma despreocupado e ele entende que
tem a Associação por trás disso e a Associação representa essa responsabilidade, a Fazendinha
também tem isso, no inicio a proprietária tinha colocado algumas regras de só entrar quem tivesse a
carteirinha da Associação, então isso trouxe um beneficio pra gente de conseguir manter ativa a
escalada nas propriedades privadas. Outra coisa que a gente tem feito é tentar fazer alguns workshops,
a gente teve essa ideia no inicio e percebe hoje que muita gente, por causa da internet, esse boom aí,
muita gente começa a escalar e não sabe fazer um nó, não conhece o equipamento, então a gente traz
essa ideia de mostrar pras pessoas, de fazer workshops, de nós, de fazer alguma coisa assim, então o
papel da Associação representa um pouco isso, de tentar manter a segurança no esporte, com as
pessoas e com os proprietários. Como eu gostava muito de conquistar, então era “Carlim Primo” que
ia na frente, que botava a cara na frente para conversar com os proprietários, e aí, não era uma
Associação que estava sendo representada ali, era o meu nome. Com a ideia da Associação, de ter uma
carteirinha, de ter filiado à FEMEMG, à CBME, a gente mostra que a gente tem uma certa
responsabilidade e maturidade, que é uma organização, não é uma pessoa física que está ali
representando um grupo de pessoas, é uma Associação que representa e isso dá um suporte maior pra
gente.
Sobre o começo, retomando a conversa e as atividades da AENMG
Quando eu comecei a escalada em Montes Claros, ela não era tão conhecida e tão divulgada, existiam
alguns escaladores, na época tinha até o Clube Aventura que era do Cesar, então ele teve um papel
extremamente importante na criação, trazer as pessoas, a divulgação que era feita na época, teve o
Rivelino também que montou outro grupo, o CEMC também, quando eu comecei tinha isso, o campo
Escola Pedreira era meio que representada pelo Clube Aventura e o CEMC. Baseado nisso também,
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essa iniciativa que eles tiveram de ter essa preocupação, que ajudou a criação da AENMG também, de
saber que um clube representa muito isso e aí a gente teve uma ideia de ter uma associação mais para
abranger pessoa, inclusive a gente tem também Januária que tem o Célio Lima, que é o representante
da escalada lá, que a gente tenta também, esse convívio ele faz parte da diretoria também e a gente até
fez um festival em Januária, que também é outro potencial então a ideia de Associação acho que ela
transmite mais uma ideia de abertura mesmo, de amplitude pros escaladores. Montes Claros não tem
academia, as pessoas começam a escalar na rocha, às vezes um amigo que chama outro para poder
escalar e não tem aquela preocupação de fazer um curso, conhecer realmente como são as coisas, e
com a Associação a gente tenta trazer isso, a iniciativa de trazer as pessoas para a escalada através de
curso, então acho que esse convívio com as pessoas antigas, acho que foi muito importante também
pra gente ter essa ideia e ter também essa maturidade de conhecer o esporte com a ideia de segurança
também que hoje em dia a gente vê também que não está tão enraizada nas pessoas que tão
começando.
Hoje a Associação está mais ativa na questão de projetos de sempre abrir mais vias e divulgar mais as
áreas de escalada. A gente está com o foco hoje mais na Fazenda Zuculim que hoje é o maior
potencial nosso. O projeto que a gente tem é sempre de abertura de mais vias, de trazer mais filiados
pra gente conseguir adquirir mais chapeletas, mais equipamentos de conquista. A gente está também
com outros projetos para 2017, que é projeto de reciclagem, fazer workshops com escaladores antigos,
com escaladores novos, para as pessoas conhecerem todas as formas que têm, os métodos de escalada,
de segurança, de como fazer um nó, como fazer uma segurança, em situações críticas, o que fazer pra
poder sair daquela situação crítica, também um trabalho de revitalização de trilhas, que a gente tem,
mas é basicamente tentar manter a escalada e sempre abrir mais vias e dar mais oportunidade a outras
pessoas de fora também. Então, a Associação hoje ela tem mais esse trabalho. Manter o convívio com
os proprietários e abertura de mais vias.
Mensagem
A mensagem que eu posso deixar para a galera nova é não começar a escalar sem ter um curso, sem
conhecer, porque existe uma preocupação, apesar da escalada ser uma coisa gostosa de fazer, mas tem
o risco, então tem algumas pessoas que já tem, sei lá, três anos de escalada e não conhecem um freio
oito, e essa história antiga, acho que isso é muito importante, de conhecer os equipamentos, então, se
vai começar, acho que a ideia é procurar um curso, procurar alguém que conheça, se não existe uma
empresa, alguém mais antigo que já sabe algumas coisas, pra começar não no oba-oba, então acho que
é essa é a mensagem. Tem muita gente que começa a escalar, não sabe das dificuldades que tiveram
(se referindo aos antigos), não sabe da dificuldade que é abrir uma via, porque é muito prazeroso pra
gente chegar num lugar e ter uma via prontinha, de chegar e escalar e ir embora, isso é muito gostoso,
mas eu acho que é muito importante, conhecer a história como que foi, como que começou a escalada
na região, como que começou a escalada no geral, no Brasil, então é importante a gente conhecer a
história. Quando eu comecei eu conheci a história, participei um pouco disso, claro que a primeira
geração do Cesar, Jovelino, do Eduardo, era muito mais difícil. E aí, sabendo dessa história, como que
era pra abrir uma via, a dificuldade de manter um lugar, de um acesso à escalada, a dificuldade de ter
uma via aberta ser muito grande. No inicio, antes da Associação, a gente fazia uma vaquinha, juntava
uma grana, comprava uma chapeleta, comprava um equipamento, uma furadeira, e as pessoas
começam a escalar, chegam, escalam, volta pra casa, é muito bonito, e muitas vezes a gente vê esse
lance oba-oba, as pessoas vem uma vez, tira foto, sobe, tira foto lá de cima, é legal, mas depois que
começam a escalar começam a tomar gosto e não conhece a história e eu acho extremamente
importante, não que ele tenha que saber quem conquistou, como que foi isso e aquilo, mas saber como
que a escalada surgiu, como que começou a escalada na região, qual que é o trabalho que tem de
manter um lugar, então, com a Associação a gente tenta fazer isso um pouco, eu acho que isso é
importante demais pra quem já tomou um gosto pelo negócio. As pessoas que convivem com a
escalada, que elas acessam os lugares, de conhecer como que foi isso, essa história, de criação, de
dificuldade que teve, pra realmente entender como que é difícil e a gente não tem muito apoio. Quem
realmente escala, já tem um tempo escalando, sabe da dificuldade que é e os novos escaladores eu
percebo que eles não conhecem isso, então pra mim é muito importante passar essa história pras
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pessoas que estão começando.

CÉSAR AUGUSTO FERREIRA SOBRINHO
Entrevista realizada no dia 18 de março de 2017 no Parque Sapucaia, em Montes Claros, Minas
Gerais.
Sobre o contato com a Escalada
Conheci a escalada mesmo, foi criança. Escoteiro, na Serra da Piedade, lá em 1979, que eu comecei.
Depois em 1985, já em Montes Claros, no exército, eu fiz o curso de montanha, com os amigos do
exército. E daí pra frente, nunca mais parei. Eu era do grupo Escoteiro Montanhês, era um grupo de
escoteiro que fazia muita atividade de montanha em Belo Horizonte. E sempre a gente fazia
atividades, acampamentos, lá, na Serra da Piedade. Pernoitava. Aí era mais escalaminhada do que
escalada mesmo, escalaminhava, subia, lá em cima fazia algumas atividades e depois descia. Em 1985,
no exército, eu comecei a pegar técnicas de escalada, conhecer mesmo, fazer escalada mesmo foi em
1985. Logo que terminou o ano no exército, eu fique um ano só, eu juntei com o Eduardo que é um
colega que fez o curso comigo, lá no exército, e daí pra frente a gente montou, já em 1986, logo que
saiu, montamos o primeiro clube, clube excursionista, aqui em Montes Claros. Aí começamos a
convidar outros amigos, montar vias aqui no Parque Sapucaia, fora também um pouquinho, mas
sempre nessa região aqui da Serra do Mel. E foi crescendo, crescendo, em 1990, o clube dividiu, o
Eduardo ficou com o excursionista e eu fiquei outro clube, que foi o Clube Aventura, aí o esporte foi
crescendo mais ainda, juntando mais gente e daí pra frente só crescendo.
Sobre equipamentos, muros e academias
Quando nós começamos, em 1986, era difícil até comprar equipamento. O meu primeiro equipamento
eu comprei na mão de Luis Macoto, era um escalador que ia para o Everest e tal, e era por correio, por
telefone, tinha que pedir, aí demorava para chegar, uma dificuldade muito grande pra comprar. Muro
de escalada em fui conhecer em 1990. Eu participei de um campeonato sul americano em Curitiba, eu
fui para lá, tinha várias categorias, fui mais para conhecer, nem sabia o que era um muro de escalada.
Aí eu fui e montei uma academia aqui, pequena, depois montei outra maior um pouco, hoje eu tenho
uma academia, mas bem pequeninha, só para treinar mesmo. É mais fácil comprar equipamentos pela
internet do que montar uma loja, a cidade não é tão grande.
Sobre a primeira conquista
Logo que nós saímos do exército a primeira conquista nossa foi num local aqui na Serra do Mel que a
gente chama de Campo Escola, é o CEC né, o Campo Escola. Eu creio que deve ter umas 15 ou 20
vias montadas, a primeira que eu montei chama via V, em 1986. Junto com o Eduardo (se referindo ao
Eduardo Gomes de Assis). Dessa partiu para várias vias, tudo aqui dentro da Serra do Mel, Sapucaia e
em CEC, que é o Campo Escola.
Sobre Montanhismo e Escalada Esportiva
Eu sou um pouco diferente de outros escaladores que são alguns mais bitolados, ele só faz isso, eu
não, eu participo de todas as modalidades, igual quando veio os meninos mais novo, o Carlim (se
referindo ao Carlos Antonio Primo Filho), ele já veio aumentando, abrindo vias, abrindo vários setores
novos, isso pra mim é satisfação, de crescimento do esporte. Então pra mim tudo é válido, tudo é
gratificante. Se a gente ficar bitolado num estilo só, o esporte acaba ficando fechado, pequeno. Então
se tem o espaço para todo mundo, eu não preciso gostar de uma modalidade e falar mal da outra, não,
eu gosto de todas. Posso praticar uma só, mas respeitar e gostar de todas, sem briga, sem confusão.
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Sobre os clubes excursionistas
Aqui em Montes Claros, depois que montamos os clubes, eu mudei da cidade e tive que fechar o
Clube Aventura. E o clube excursionista diminuiu, acabou fechando, porque cada um tem suas
atividades, casa, faculdade, vai morar fora, aí acabou fechando os clubes. Mas assim, com essa turma
nova que montou a Associação (se referindo a AENMG) veio trazer essa parte de resgate dos clubes.
Hoje tem a Associação, o pessoal se filia, eu acho importante, é a forma de unir todo mundo e ter esse
pessoal fechado. Ter normas e regras né? Então você chega no local, sabe o que que pode usar, quem é
o dono, o pessoal novato já sabe que não pode sujar, já pra ter essa consciência né?
Sobre normas e regras para a Escalada
Eu sou bem voltado para essa parte de normas e regras, até porque é minha profissão. Eu “mexo” com
segurança, resgate, todo tipo de resgate. Aí, eu sou muito voltado para essa parte de normas e regras.
Sei que tem gente que não gosta, mas também, assim, tem que respeitar e deixar, tentar passar se a
pessoa quiser ouvir. (eu pergunto se já tiveram fechamento de áreas) Já. Justamente por isso, por
pessoas que não respeitam regras não respeitam a área dos outros, chega lá é bagunça, bebida, não sou
contra nada, nenhum tipo de, o pessoal usa entorpecentes, drogas, não tem nada a ver. Mas você tem
que saber usar, saber a hora que tem fazer, a hora que tem que respeitar. A Fazendinha e outras áreas
aí, teve problema de querer fechar. Aí com a ajuda da Associação, a Associação foi lá, conversou,
melhorou, conversou com o pessoal, com essas pessoas que estavam agindo de forma errada e
conseguiu melhorar isso aí. Tem que ter essa regulação por que senão, acaba virando bagunça, né?
Existe escalador que segue a regra e tudo né, mas tem aquele que não está nem aí, é qualquer jeito,
“aqui é livre, é liberado, vãobora”. A pessoa que é dona da área, ela não sabe como é a turma então vai
acabar ficando com raiva, chateada, porque essa bagunça, porque essa gritaria, essa confusão, fogo, e
aí acaba bagunçando. A Associação veio para ajudar e é muito importante.
Mensagem
O que eu mais preocupo com as futuras gerações de escaladores que vão chegando é não escalar de
qualquer jeito, procurar um apoio dum pessoal mais antigo, dum cara que tenha a técnica e tudo para o
cara pegar essa técnica e escalar de forma legal e consciente né e segura. O mais seguro possível.

DJALMA JÚNIOR SILVA DE CARVALHO
Entrevista realizada no dia 12 de outubro de 2016, no Parque Estadual do Sumidouro. Lagoa
Santa/MG.
Eu trabalho no PESU como monitor da Escalada. Eu conheci a Escalada Esportiva através do Parque e
de Escaladores que já frequentavam a Lapinha. Quando eu entrei para trabalhar no Parque a Escalada
tinha retornado depois de 10 anos parada as atividades de escalada. Meu trabalho aqui no começo foi
adaptar as áreas de escalada e adquirir conhecimentos junto ao pessoal da AME que estava fazendo o
trabalho de reabertura da escalada. Eu conheci a Escalada Esportiva assim. Eu sou natural da Lapinha.
Eu sempre fui morador da Lapinha e acompanhei esse processo de perto e o Parque quando entrou em
vigência antes da era a Prefeitura de Lagoa Santa que tinha todas as atitudes aqui, e o parque quando
entrou em vigência em 2010 abriram-se vagas para pessoas do entorno para trabalhar. A comunidade
foi inserida no Parque. Dessas vagas eu fui um dos privilegiados, e assim como eu já conhecia muita
gente que começou trabalhando aqui junto comigo, pessoas do entorno, eu conhecia também essas
pessoas que já mexiam com Escalada por aqui. Essa foi minha introdução no Parque. Em 2012. A
gruta permaneceu fechada para visitação num período de 2 anos, 2010, 2011, no final de 2011 foi
reaberta a gruta, e reaberta a Escalada também. Aí precisava dessas pessoas para que se mantivesse o
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quadro de funcionários. Aí eu fui contratado. Quando eu entrei para o parque em março de 2012, a
Escalada já funcionava, foram mais ou menos um ano e meio de trabalho, do pessoal da Ame,
Edgardo (se referindo ao Edgardo Abreu), Tarcísio e outros escaladores empenhados em reabrir a
Lapinha para a Escalada. Quando cheguei para trabalhar já tinha acontecido as manutenções
necessárias. Foi o pessoal da AME que já tinha feito. A gente mesmo, com o trabalho do Parque,
agente veio a colaborar para que esse trabalho da AME não acabasse. Eles ainda permaneceram com a
gente quase uns oito meses, quase um ano, assim, pra que a gente pudesse ficar ciente de todo o
trabalho, mas a concepção da reabertura da escalada na Lapinha foi em função da AME.
Eu já tinha feito rapel e por morar aqui já tinha visto escaladores no Sítio do Rod, já tinha conversado
com muitos, conhecia alguns, mas o contato mesmo com a Escalada Esportiva foi aqui (se referindo à
Lapinha). É uma sensação incrível (se referindo à Escalada), uma sensação de liberdade, assim, estar
em meio a natureza, a concentração, a conscientização que você tem que ter. Você está num ambiente,
eu me senti num ambiente que não era meu, porque eu não era familiarizado em estar num lugar por
muito tempo, como eu sempre trabalhei fora da Lapinha, para mim foi interessantíssimo conhecer a
Lapinha de outra forma.
O Edgardo veio, deu o curso, para mais sete pessoas, para que a gente se “inteirasse” do manuseio de
equipamentos, se algum escalador precisasse de alguma ajuda a gente pudesse ajudar, se em caso de
algum acidente a gente pudesse socorrer, saber como fazer para socorrer o escalador, foi assim. Aí eu
me interessei trabalhando na área já, comecei a escalar, tanto é que vão fazer, faz seis anos que eu
escalo, começando né, em vista de outros escaladores aí que tem experiência de mais de 20 anos. Para
mim, a Escalada foi uma mudança radical no meu modo de pensar, influenciou muito no meu
psicológico, porque, o que que acontece? Quando você está em volta de um ambiente é uma coisa,
quando você está dentro dele, é outra. O escalador, ele chega até a natureza com o pensamento de: “eu
vou fazer um lazer”. Só que essa área (se referindo à natureza) é uma área que não é minha. Então eu
cheguei pensando assim: eu tenho que respeitar ao máximo o local que estou nele, assim como
respeito a minha casa, assim como respeito o meu trabalho, então me deu (a escalada) uma outra
perspectiva, uma outra visão, principalmente da natureza, né? Porque o afloramento do Calcário, ele
sempre teve aqui. A mata sempre teve aqui. Eu estive em outros lugares. Não conhecia assim, bem, o
local que eu morava. Por isso o trabalho do pessoal do parque, quando eu comecei a trabalhar aqui foi
importantíssimo, a gente tem várias palestras sobre educação ambiental, sobre conscientização, e a
gente tenta passar para o escalador isso, para que eles também tenham, a responsabilidade de ajudar a
cuidar do que um dia vai ser de outras pessoas, pode ser dos filhos deles, pode ser de algum colega
mais novo, e essa conscientização que a gente tanta passar para o escalador. A escalada hoje, é lazer,
um esporte de lazer, só que com a evolução das coisas, desde meados de 90, que a escalada começou
aqui na região, a evolução foi grande, tanto é que a escalada agora vai ser uma modalidade esportiva,
com regras, então, eu entendo particularmente, que quanto mais conscientização do esporte, seja ele de
lazer ou de competição, atribuída ao local, atribuída à pessoa, porque a escalada para mim é uma
gestão de pessoas. Você está fazendo um esporte que não é coletivo, é um esporte em termos,
individual, porque você tem um parceiro, só que esse parceiro vai influenciar muito pouco no seu
desempenho, só que você precisa dele. Então você precisa de outras pessoas que tiverem ao redor.
Então a ideia minha sobre escalada é isso. Você interagir com tudo o que tiver ao seu redor. Não só
com a pedra. Mas com o ambiente, com a mata, com as pessoas que tão ao redor, isso é a minha ideia
de escalada.
Sobre as tarefas no parque
As minhas tarefas aqui são, eu tenho que estar monitorando os escaladores, sabendo onde tem pessoas,
em quais setores estão, na maioria das vezes eu converso com os escaladores para que eles tenham
entendimento que o procedimento que eles fazem é importantíssimo para que não aconteça nenhum
acidente, porque dentro do parque a regra é assumir o risco do que você está fazendo, você tem certeza
que aquilo ali tem o risco e você assume ele. Então o meu trabalho é orientar para que os escaladores
façam a maioria das coisas corretas se possível cem por cento. Aí eu também ajudo a monitorar o
espaço, eu ajudo a fazer manutenção de vias, tiro galhos, troncos que estiverem impossibilitando a
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passagem, assim, reporto aos meus superiores algum incidente, algum coisa, meu trabalho aqui
basicamente é esse.
Sobre o impacto da escalada no PESU
A escalada dentro do Parque para mim tem uma visão positiva porque os escaladores assimilarem essa
coisa de a escalada ter regras básicas. Quando você está dentro de uma unidade de conservação você
tem que prezar pelo que está instituído na portaria (se referindo ao documento sobre a gestão e regras
da escalada no PESU) e os escaladores aqui fazem muito isso. Assim, eu nunca tive que pedir
ninguém para se retirar, de uma maneira mais brusca, os escaladores não deixam lixo, se acontece de
ter algum lixo em algum lugar foi porque foi esquecido, não foi deixado de proposito. O pessoal que
vem escalar aqui eles assimilaram muito essa ideia da conscientização mesmo. Por ser o primeiro
parque a ter regulamentação da Escalada, eu acho que esse projeto que a gente tem aqui, com a
evolução do tempo, e outras coisas que vão ser atribuídas a ele, vai ser o projeto que, pode chegar a ser
primordial para todas as áreas de escalada de Minas Gerais. Mas, geralmente, a gente não tem
problema com escaladores aqui.
Eu acho importante registrar o seguinte. Esse trabalho que você está fazendo vai ser de uma valia
enorme, porque como a escalada teve um boom muito grande, muitos escaladores com academias nas
cidades grandes, vai ser de uma valia enorme para que as pessoas entendam e conheçam a essência da
escalada. Tudo tem uma história, e essa historia tem que ser contada, e ela sendo contada às pessoas
que vão vir depois vão ter entendimento que eles tem conhecimento ele só tem que ser adquirido.
Então, esse trabalho principalmente para a gente, esse local ter sido escolhido vai ser de uma valia
impressionante.
Por eu ter contato com escaladores com vinte anos de experiência e escaladores novos como eu de
cinco, quatro, três anos de experiência, eu vejo que o que foi aprendido há vinte anos atrás hoje é
deixado um pouco de lado. Antes o pessoal se concentrava mais, tinha mais consciência, não que o
pessoal de hoje não tenha, eles têm, só que é uma coisa mais automática. A pessoa aprende e vem
escalar uma vez por semana, ou uma vez por mês. A diferença tá na concentração entre você ter uma
técnica de fazer um procedimento certo, não ter dúvida, entendeu, e o que que acontece? Tendo esse
material total na mão, da essência da escalada, da história, o pessoal que vai vir desse período pra
frente do que a gente tá agora vai ter a possibilidade de não errar.
Sobre a escalada na vida
A gente muda a maneira de pensar, a maneira de ver as coisas, eu enxergava isso aqui como um monte
de pedra e hoje eu vejo isso aqui como um local de interação, com tudo, um local de concentração, de
conversa, de conhecimento, eu através da escalada eu pude conhecer outras pessoas de outros lugares,
outras tradições. Mudou totalmente a minha perspectiva, de como é que o calcário, por exemplo, como
é o local que eu trabalho, o local que eu sempre morei, que eu moro há 32 anos, eu fui enxergar com
outros olhos a partir da escalada.
Sobre moradores nativos da Lapinha que escalam
Tem os escaladores mais jovens, de um ano ou dois de escalada que não sei porque se é por falta de
tempo, mas vem pouco aqui na gruta escalar. Mas eu conheço três que escalam constantemente e são
naturais também da lapinha, são nativos. Eu vi mudança neles, depois que começaram a ter esse
envolvimento com a escalada.
Mensagem para os Escaladores
A escalada pode ser colocada como esporte, como estilo de vida, como competição, mas para falar
assim para os escaladores. Conscientização. Se inteirar com o local que você está e conhecer o que
você faz.
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EDGARDO ABREU
Entrevista realizada no dia 25 de março de 2017, na Gruta do Baú. Pedro Leopoldo, Minas Gerais.
Sobre o contato com a Escalada
A primeira vez que eu escalei foi na Serra do Cipó, lá no camping da Zuma, fui para lá acampar,
passar o feriado com alguns amigos, e um deles já havia escalado lá, e como o camping da Zuma tinha
vários escaladores acampados eu acabei conhecendo, experimentando e depois vim a fazer o curso de
escalada. Foi em 1995. Fiz o curso com o Emerson de Sabará. Bem, então eu comecei a escalar antes
de entrar para a Faculdade, eu estava no ensino médio e resolvi então procurar um curso que eu
pudesse trabalhar com a Escalada, já pensando nessa perspectiva de me envolver profissionalmente
com a escalada para poder escalar mais. Aí depois eu acabei ao longo da minha formação acadêmica
inicial escalando muito, só no final do curso eu me toquei que eu poderia me tornar um treinador, um
preparador físico, ao invés de me tornar um guia de montanha ou um instrutor de curso de escalada. E
feito isso, comecei a dar treinos na Academia Das Pedras, com dois amigos, o Mateus e a Branca, que
foram meus primeiros alunos e depois disso eu comecei a ganhar vários alunos e virei treinador de
escalada. Muito tempo depois eu vim a me interessar em fazer uma especialização em treinamento
esportivo, tentando melhorar o meu serviço como treinador e fui fazer esse curso na UFMG e conheci
o laboratório de biomecânica. Me envolvi com um projeto onde eu me propus a estudar as forças que o
escalador exerce no campus board e em relação a parte profissional envolvendo a escalada hoje a
minha vontade é dar continuidade ao meu projeto de mestrado e me envolver cada vez mais com
pesquisa tendo como pano de fundo a escalada. Entrei em 1999 (na faculdade) e saí em 2005.
Sobre a AME
A AME foi fundada em 2001, então em torno ali de 1999 a 2000 foi quando eu comecei a me envolver
na parte de organização da escalada, participando de algumas reuniões de clubes que acabaram não se
consolidando ao longo dos anos e até que houve o fechamento de 2 ou 3 áreas de escalada né,
começando com a Lapinha (se referindo ao PESU) depois veio o (fechamento) Baú, onde nós estamos,
e depois a Rei do Mato. Com o fechamento dessas 3 áreas eu acabei junto com outros escaladores me
engajando nessa parte de organização do esporte e tentar representar nossa comunidade,
principalmente com o poder público.
Sobre fechamentos de áreas de escalada
Os 3 lugares (áreas de escalada) são bem parecidos e têm mais ou menos a mesma origem, a mesma
razão para terem sido fechadas. Na Lapinha foi um decreto municipal, falando que por não
compreender o que estava acontecendo, entender que a atividade devia ser controlada pela prefeitura,
eles resolveram fechar. Aqui no Baú teve uma relação muito grande com a questão das proteções às
cavernas, espeleotemas, sítios arqueológicos, sempre com esse viés de proteção às grutas e cavidades
naturais. Talvez este seja o ponto crítico que fez com que essas três áreas se fechassem. O Baú é
particular, mas apesar de ser particular ele está dentro de algumas unidades de conservação então ele
tem que, de uma maneira ou de outra, o proprietário tem que, é, ele não tem assim, autonomia total
para fazer o que quiser, dentro dessa área, para algumas atividades ele deveria ter um, não sei se o
termo seria uma autorização, para fazer um empreendimento maior por exemplo, e quanto a escalada,
foi uma decisão também tomada por parte de um órgão que chama CECAV, um órgão que é hoje do
ICMBio.
Eu conheci a Lapinha indo fazer o curso de escalada com o Emerson, então já havia algumas vias. Eu
escalei no Cipó e depois vim fazer o curso de escalada na Lapinha. Já havia algumas vias conquistadas
e cheguei lá com várias pessoas escalando, né, A Lapinha, a paisagem é bem impressionante. Aí a
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relação se tornou mais forte mesmo com a Lapinha, com o fechamento dela. Então essa foi a
motivação que me levou a me envolver mais com a área de escalada lá.
O que motivou a AME foi o fechamento da Lapinha. Percebo que todo o movimento que foi feito na
AME, foi com o intuito de liberar a Lapinha. Mesmo a gente ter, em alguns momentos, intervindo ou
iniciado trabalhos em algumas outras áreas de escalada, Cipó, Pedra Branca (Caeté). Hoje
praticamente a única função que a gente tem é tá junto com a gestão da Lapinha, com a gerência do
PESU. A gente tem essa função primária de manter o relacionamento que a gente consolidou nos
últimos 4, 5 anos.
Bem, eu acho que o grande passo mesmo foi a transferência da gestão, sair da prefeitura para ir para o
Estado, e com a formação do Conselho Gestor do PESU, a gente participou das reuniões, e entramos
para dentro do Conselho. E ao longo de várias reuniões, ao longo de anos, a gente conseguiu ir aos
poucos apresentando a Escalada. Na época o Conselho era para implementação do Parque. O Parque
ainda não tinha toda a estrutura que ele tem hoje e um dos primeiros passos é a eleição do Conselho e
a gente teve presente como membro no primeiro conselho e somos até hoje. Teve um evento em Ouro
Preto (Evento em Ouro Preto foi em 2010), que foi um evento chave, que foi pré assinatura do termo
de cooperação técnica com o IEF (termo estabelecido entre a AME e o IEF). Foi esse o instrumento
jurídico que permitiu a abertura da escalada na Lapinha. Então a gente assinou um termo de
compromisso que durou cinco anos, que venceu tem pouco tempo, então a gente está em processo de
renovar.
Acredito que foi em torno de 2005, 2006, que o Conselho foi eleito. Esse evento (se referindo ao
evento de 2010) foi idealizado pelo grupo de trabalho da gerencia de áreas protegidas do IEF com a
AME e foi realizado no Parque Estadual do Itacolomi em Ouro Preto, tem uma infraestrutura muito
boa, atendeu todos os convidados, e a ideia era o que, mostrar, fazer um grande encontro onde unidade
de conservação de diferentes níveis e estados pudessem se encontrar de forma ao IEF mineiro, “tomar
pé” de como que acontece essa prática da escalada e esportes de uma maneira geral em outras
unidades. Foi um passo importante para poder esclarecer algumas dúvidas entre gerentes e que deu
mais tranquilidade pra que o passo seguinte fosse dado, que foi a abertura através de um projeto piloto
onde começou com o trabalho voluntário da AME, somente aos sábados e domingos. A partir daí,
desse grande encontro, desse inicio de trabalho e assinatura do termo de cooperação técnica, com a
participação muito grande da comunidade de espeleo, representada pelo grupo Bambuí e Guano, a
gente conseguiu finalmente amarrar todas as arestas que tinham, as preocupações de cada ator, e
começar com o projeto em 2011, que foi a liberação efetiva. A gente fez uma cerimonia bem legal,
tinha uma placa que era com o decreto municipal escrito proibido escalada, e aí a gente pegou a placa,
virou ela de cabeça para baixo, como um ato simbólico e o pessoal foi passando. E aí, a partir daí, a
Lapinha já ficou aberta initerruptamente.
Sobre a gestão
Foram várias dúvidas e várias coisas que foram sendo construídas ao longo do tempo. A maior
preocupação dos gestores foi sempre quanto a quantas pessoas vão poder entrar, em quais áreas essas
pessoas vão poder escalar. Então foram várias visitas, várias conversas, e para poder definir quantas
pessoas poderiam escalar, primeiro a gente definiu quais áreas seriam permitidas para a prática da
escalada. Contamos o número de vias que estariam liberadas, calculamos um terço da ocupação
máxima, que seria uma dupla por via. Então, a Lapinha tem aproximadamente 80 vias liberadas, então
a gente chegou num número de 40 pessoas. Totalmente aleatório, um exercício que a gente fez na
Savassinha (um dos setores de escalada do PESU), estava todo mundo sentado, e a gente se perguntou
quantas pessoas, a gente estava num grupo de sete pessoas então a gente perguntou assim: bem hoje
nós estamos num grupo aqui de sete pessoas. Cada um deu sua opinião se achava muito ou pouco. E aí
a gente imaginou: e se tiver o dobro de pessoas? E aí a gente foi tentando chegar nesse número e
parece que ficou uma solução razoável e mensurável.
Tem várias iniciativas de organização da Lapinha, muitas delas partiram da parte da AME, enquanto a
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gente estava mais presente, principalmente nos dois primeiros anos. Depois a gente começou a se
afastar cada vez mais da organização por sentir que os atores que trabalham no Parque começaram a se
inteirar do que é a Escalada e a gente sentiu que eles realmente conseguiram entender como que a
Escalada pode acontecer dentro do Parque. E a partir daí, principalmente acho que na figura do
Djalma e do Albert, a gente conseguiu se afastar e eles conseguiram tocar alguns projetos por conta
própria. Tem vária ideias que a gente já propôs lá, algumas funcionaram outras não funcionaram.
Acho que a principal ocorrência de gestão que incomoda o Parque realmente é o acesso de escaladores
que não se registraram (se referindo ao processo de entrada no Parque) e algum atraso no horário de
saída. Essas são as principais reclamações que a gente tem recebido dos gestores. Mas, fora isso, eu
acho que tanto a comunidade da escalada quanto a comunidade local ali, que está mais próxima do
Parque, conseguiu se acomodar com aquele modelo que foi proposto para a Lapinha. Não que ele seja
o ideal, eu penso que o modelo ideal seria a confiança mútua do estado com a sociedade, de forma que
a gente possa acessar de maneira muito mais livre o espaço da Lapinha da Escalada, por exemplo.
De maneira oficial com o órgão do estado, nesse nível, é a primeira iniciativa sim. Mas a gente já teve
também iniciativa de organização na Serra do Cipó, com o Parque, que foram incluídos dentro do
Plano de Manejo, assim como na Lapinha, existe uma parte do plano de manejo que fala sobre a
Escalada, resultante daqueles encontros que tiveram entre a AME e o IEF, e também resultou em
algum diretriz incluída no Plano de Manejo da Gruta Rei do Mato, que é um monumento natural
estadual também. Acabou resultando em várias iniciativas e que hoje, uns foram pra frente, outros
ainda tão um pouco paradas. É importante quando a gente consegue inserir a Escalada dentro do Plano
de Manejo, que não seja a proibição. Ou seja, eles já discutem um pouco sobre como fazer a prática da
Escalada dentro de uma unidade de Conservação. Acho que isso é ponto fundamental para a gente
expandir para outras unidades também.
Eu acho que em todo local onde o fluxo de pessoas é muito grande, acaba ocorrendo a tendência de se
organizar um pouco mais e aí as regras vão vir. O parque eu estive em El Chaltén, não existe uma
barreira física que te impeça de entrar. Então, nesse sentido, é um pouco diferente do que a gente vê
aqui em alguns parques. Principalmente na Lapinha, que é um Parque pequeno e restrito. Você
consegue controlar. Em todos os Parques tem certo nível de controle e eu acho que deve existir.
Partindo sempre do pressuposto que a gente está indo fazer lá não é degradar intencionalmente, mas
sabendo também que a nossa passagem vai deixar marcas. Então eu acho que esse deveria ser o
princípio para poder se estabelecer regras de conduta para poder escalar, mas eu acho que deveria ser
um pouco mais livre e os frequentadores serem um pouco mais responsáveis e responsabilizados. Eu
sou a favor que a Escalada seja fundamentalmente livre e gratuita, mas entendo também que respeitar
acordos combinados para as situações deve ser o caminho para a gente poder utilizar de maneira
igualitária, o meio ambiente.

Sobre a Escalada como Esporte
A gente tem a entidade mais antiga e que representa todas as outras entidades, que seria a UIAA, e a
Confederação Brasileira é registrada ao UIAA, e as federações, assim como a mineira, são filiadas à
confederação Brasileira. É um modelo esportivo tradicional, como em outros esportes, você tem a
entidade máxima internacional, no nosso caso (da Escalada) a gente vai ter duas, que uma é mais
voltada para a parte ambiental, que envolve a escalada e montanhismo, e a outra que seria a
interessada em desenvolver a parte esportiva da escalada, com o objetivo de entrar como esporte
olímpico, que eles acabaram de atingir, esse ano que passou, de 2016. Então em 2020, pela primeira
vez a Escalada vai ser um esporte olímpico. Então, dentro da Confederação, dessa entidade que
organiza o esporte olímpico, a gente tem também as federações e confederações nacionais e estaduais
vinculadas a essa entidade, quem interesse e finalidade em promover a competição e a escalada
esportiva.
Essa seria a construção lógica, os clubes existem, e dos clubes se formam as federações. Em Minas
Gerais, aconteceu mais ou menos da mesma maneira. Você já tinha alguns clubes e a Confederação já
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funcionando, começou o incentivo, até mesmo uma certa pressão da Confederação, para que a gente
formalizasse uma Federação Mineira, devido ao tamanho do estado, à quantidade de escaladas que a
gente tem em Minas Gerais, a quantidade de escalador que continua crescendo, assim como em outros
estados. Eu sempre acreditei que para ter uma federação forte, você precisa de ter os clubes fortes.
Então eu acho que esse é o grande ponto que tornou um pouco difícil a real ação principalmente da
federação mineira e assim como em outros estados também que parece que é muito mais uma
necessidade de se organizar para se apresentar no papel mas que tem realmente pouca inserção dentro
da comunidade escaladora. Essa que é a impressão que eu tenho. Vejo o número de associados, que é
muito pequeno. Hoje, por exemplo, a Associação (AME) tem 30 associados. Sempre foi mais ou
menos essa média de filiados. Dentro de uma cidade, que a gente tem aí, um universo de escaladores
razoável, eu acho que é pouco. Se somarmos todas as associações que pertencem à Federação Mineira
talvez a gente tenha aí, 200 escaladores filiados. Não sei se chega a esse número. Muito pelo CEM
(Clube Excursionista Mineiro) que deve ter uns 100 filiados.
Eu acho que todos (outros Estados, como Rio, Paraná, São Paulo) sentem uma grande dificuldade em
elevar o número de filiados, mas eu acho também que talvez por ser um pouco mais antigo, em termos
de organização, tenham mais efetividade no curso do montanhismo de seus estados. Em Minas Gerais,
a FEMEMG já teve alguns passos grandes, mas enquanto organizar e direcionar as ações dos clubes,
ainda falta um passo a ser dado. O primeiro passo é ter uma diretoria atuante que não necessariamente
tenha que se reunir fisicamente, né, não tem como imaginar que o pessoal vai conseguir vir uma vez
por mês para Belo Horizonte. Hoje a sede da FEMEMG é na sede do CEM, e não dá para imaginar
que todo mês a gente vai conseguir encontrar. É um dificultador, mas o que falta realmente é um
grupo de pessoas maior que estejam dispostos a dedicar o tempo, voluntariamente, para organizar o
esporte.
Eu acho que existem vários pontos de vistas diferentes e que em algum momento esses pontos de
vistas ficam mais conflitantes, mas não chego a entender que seja uma desunião. Eu acho que
internamente, essas ideias, propostas, a gente pode dizer até maneiras de se encarar a escalada, as
vezes não são convergentes, mas em se tratando de, vamos dizer assim, falar para fora da nossa
comunidade, eu acho que a gente passa uma ideia de coesão.
Sobre a escalada na Academia
Bem, as primeiras informações academias que eu tenho sobre a escalada são os livros de treinamento,
que foi a primeira fonte de informação formal, que eu utilizei quando comecei a dar preparação física
para escaladores. Na maioria livros internacionais voltados para treinamento esportivo. Eu tenho
pouco interesse em técnicas de segurança, de corda, não é isso que me atrai na escalada. O que me
atrai, em termos acadêmicos na escalada, seria a parte de treinamento, da preparação física e é isso que
me faz estudar. Se não fosse esse meu interesse talvez eu não teria entrado para o mundo acadêmico.
Depois de um tempo no mercado de trabalho, os livros já não eram suficientes para satisfazer a minha
curiosidade e melhorar a forma como eu trabalhava. E aí eu busquei, fui fazer uma especialização, e
durante todo o meu curso, eu nunca tive uma “aula” de escalada, preparação física para escalador.
Então foi sempre buscando relacionar o que os professores iam falando e trazer para o mundo da
escalada. A ideia sempre foi tentar, essa ideia continua ate hoje, porque nem os cursos de
Especialização não vão falar especificamente sobre um esporte, muito menos sobre escalada. A
diferença de quando eu estava na graduação para esse momento agora é que a quantidade de pesquisas
científicas, reportadas em artigos, cresceu muito, de todas as áreas. Então quando eu entrei para a pósgraduação, que eu comecei a “tomar pé” do mundo acadêmico, científico, que eu tive acesso a esses
artigos. Eu comecei a ter mais ideia do que eu gostaria de fazer enquanto pesquisa. E a pergunta que
sempre veio a minha cabeça foi o que que o campus board, um equipamento que a gente utiliza para
treinar membro superior, inventado por escaladores, melhora na força muscular, que dá tanto resultado
na pedra. Então a partir daí eu comecei a desenvolver um projeto de pesquisa em biomecânica, porque
eu gostaria de entender o que muda na força muscular, com o treinamento de campus board. É uma
forma de tentar responder porque eu coloco meus alunos para fazer campus board.

160

Sobre cenário atual e desenvolvimento da escalada
É engraçado que a própria organização do esporte parece refletir esse dilema aí de esporte,
conservação, competição ou estilo de vida, haja em vista que a gente tem a UIAA e a IFSC, as duas
entidades que organizam, uma voltada para essa essência do montanhismo, que algumas pessoas falam
que não gostam que chamam nem de esporte, esporte seria uma coisa reduzida perto do que representa
o montanhismo para eles. Já essa turma aqui, do IFSC, está interessada em desenvolver muito mais a
questão esportiva, e a partir daí eu acho que sem criar uma relação de atrito, eles complementaram e
representaram as diversas facetas da nossa sociedade. A partir daí a coisa ficou mais clara. Dá para a
gente ter um rumo, entender muito bem o papel de uma e o papel da outra.
Para a gente chegar no patamar, mais muro de escalada, mais clube de escalada e uma Federação forte
que participe mais atuante nas decisões ou posicionamentos da nossa Confederação que vem atuando
de maneira constante nos últimos 10, 15 anos da escalada. Então eu vejo que apesar da gente ter feito
nossa Federação o que a Confederação gostaria que a gente tivesse feito nossa Federação e
incorporado, dado corpo à Confederação. Eu acho que eles ainda estão esperando essa massa de
informação e de ideias que podem vir do pessoal de Minas Gerais.
Eu acho que a gente não tem história, eu não participei de um tempo suficiente para demarcar uma
geração. Eu acho que são muito mais ondas. Então a gente tem uma onda, que vai durar ali,
simbolizada por grupos de pessoas mesmo, sabe, tem um grupo de pessoas vêm, se apaixonam, fazem
e de repente a vida leva para outro lugar e de repente vem outro grupo de pessoas, então, numa escala
de tempo menor, mais rápida. Então, dois, três anos um grupo de pessoas passou, fez, deu uma ideia,
depois vem outro grupo de pessoas, e as vezes eles vão se encavalando, as vezes se juntam, depois
separa de novo, penso muito mais assim do que em geração de escalada.
Hoje eu tendo a dizer assim, que uma visão mais romântica, do montanhismo tradicional, dos alpes,
nunca houve aqui em Minas Gerais, pelo menos na era moderna da Escalada. O montanhismo talvez,
porque tem mais história, que eu não participei, que eu espero que você consiga alcançar no seu
trabalho, umas duas ou três gerações para trás, esse espectro, mas, então eu percebo a grande diferença
que é a velocidade que a escalada cresce. Antigamente você passava as vezes cinco anos para
desenvolver uma área de escalada com número de vias, 50 vias, 60 vias, e hoje, com o número de
pessoas e as tecnologias que a gente tem disponíveis, eu acho que isso acelerou cada vez mais. Então a
gente consegue alcançar mais áreas de escalada, entendeu, essa seria a grande diferença que eu
percebo ao longo dos anos. Em termos de comportamento, a minha percepção é que não há uma
grande mudança, apesar de existir alguns discursos que se acentuaram em determinados momentos.
Do “vamos abrir vias ao vamos fechar vias”. Em termos de comportamento mesmo, na prática, acho
que é bem constante na minha percepção, exceto pela velocidade em que a coisa acontece. O efeito
natural, de mais gente, mais ferramenta, mais escalada e mais coisas diferentes acontecendo ao mesmo
tempo.
O primeiro grampo que eu bati foi com marreta e talhadeira, foi o Salim que me colocou para bater,
trocando um grampo, que estava mal colocado de uma via lá da Lapinha. Então foi aí que eu comecei
minha carreira de conquistador. Isso já era em 1999. Em 1999 ainda estava na talhadeira. A conquista
do Baiano (se referindo ao Pico do Baiano em Catas Altas, Morro da Água Quente) se não me engano,
Eu, Leo Doidão, o Caverna e o Salim, boa parte dela foi feita na marreta e na talhadeira. Então pelo
menos para mim, eu sei definir a era da furadeira que foi justamente, o Salim pegou a furadeira
emprestada com uma escaladora amigo dele que chama Ramaia e levou para o baiano (Pico), para a
gente terminar. Foi mais ou menos para a gente terminar a via. Aí tem um caso famoso que é a noite
do “glub glub”, o Salim passou a noite inteira, chovendo, abraçado com a furadeira porque não podia
molhar de jeito nenhum. Foi entre 1999 e 2000, que foi o ano da conquista.
A furadeira influenciou no número de proteções que eu bato, por exemplo, numa via hoje. Antes a
gente tinha escassez de equipamentos de conquista, então a programação de onde que eu vou bater o
grampo, passava também, assim “eu tenho 10 grampos” e tenho que escalar mais 200 metros, isso
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entrava na conta também. Hoje não entra. Hoje você tem a vontade o equipamento todo, da melhor
qualidade e num preço acessível, com produção nacional, então, na minha escalada com certeza
influenciou a bater mais grampos numa determinada via. A questão principal para mim não é a
utilização da furadeira ou não, para instalar chapeleta ou para bolt que a gente utiliza hoje, é
tecnicamente melhor, você vai fazer um furo de melhor qualidade, então seu equipamento vai estar
instalado de maneira mais segura. O que não me deixa confortável é o fato da pessoa não abrir uma
via, como é que eu vou dizer, o lance é abrir uma via que é a essência da escalada, que é vir de baixo
para cima, é vencer o desafio, alcançar algo que está longe de você. Então, para mim, abertura de vias
de escalada de cima, com a utilização de furadeira, talvez seja o ponto que eu mais critico nessa
mudança com a entrada da furadeira. Existem casos e exceções que podem acontecer, existem,
eventualmente eu já devo ter aberto, não lembro de cabeça, em alguma situação que passei o lance e
depois desci para poder grampear, mas eu acho que como princípio e política da federação e dos
clubes, deveria se exaltar as conquistas que vem de baixo para cima, que é uma fonte de
conhecimento, autoconhecimento que tá na principal razão de eu praticar a escalada.
Eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouco mais no que uma via vai refletir num cenário
um pouco maior, ou seja, a compreensão de que nem sempre abrir uma via a mais vai tornar aquele
local mais especial para a escalada, pode ser o contrário. Difícil falar para um e para outro o que pode
ser. Porque hoje eu já saciei muito da minha vontade de conquistar e explorar, e entendo quem está
entrando para a Escalada, ou já está na escalada há muito tempo e essa sede não passa, eu compreendo
também e respeito o direito individual de cada um fazer o que quiser. Mas enquanto política e
organização do esporte pensar sobre o coletivo.
Mensagem
Sempre confiram os nós e fivelas um do outro. Procure escalar o que te dá prazer. Mais do que se filiar
a um clube, é entender que as pessoas que estão reunidas e refletindo sobre a escalada e tentando se
organizar em alguma área de escalada devem ser respeitadas e podem ser questionadas também. Então
se você tem a vontade de debater sobre, que faça isso participando e se filiando a algum grupo, que vai
defender uma linha ou um tipo de ideia, invés de ficar, vamos dizer, revoltado ou indignado porque
tem pessoas tentando organizar algo que você eventualmente vai precisar se enquadrar.
Eu não tenho a menor dúvida, Diego, de que o que aconteceu e acontece na Lapinha deva servir e já
serve de referência para expandir essa ideia de que a Escalada tem que ocorrer nos Parques Estaduais e
Nacionais e Municipais e que a comunidade da escalada tem que entender que existem outros
interesses nesses mesmos locais e que dialogar e respeitar os acordos definidos para cada área é
fundamental para que outros parques possam dar esse passo e abrir o espaço para a Escalada, para o
mountain bike, para o acampamento, para as travessias. O risco de se estar nesse ambiente vai sempre
existir, os parques têm que estar cientes disso, e os praticantes tem que estar cientes disso. Talvez hoje
o ponto de mudança seja, os Parques têm que entender que o risco e a conservação devem ser levados
em conta e o pessoal da escalada tem que entender que por esses motivos a gente tem que se adequar a
alguma regra especifica de algum local.
Na Lapinha, já passamos da fase da gestão compartilhada real, do dia-a-dia, ficava eu e um monitor do
parque, ou um voluntário da AME, um ao lado do outro literalmente. Acredito que possa ser um
modelo para outras unidades de conservação que não tem a estrutura que o PESU tem, que permite um
controle mais fácil. Uma das características em relação à escalada é que a gente vai demandar muito
pouco estrutura física dos parques para poder utilizar de maneira aceitável para os objetivos de
conservação da unidade. Então se eles perceberem que isso é um fator que potencializa a presença do
montanhismo e da escalada dentro das unidades de conservação, talvez a gente consiga escalar mais e
conservar mais.

EDUARDO VIANA DE AZEVEDO
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Entrevista realizada no dia 08 de outubro de 2016, na casa dele, em Lagoa Santa, Minas Gerais.
O pessoal da escalada e espeleologia me apelidaram de Ralf, devido ao irmão que eu tenho que chama
Christian, na época estava fazendo sucesso a dupla sertaneja [...]. Mas aí pegou o apelido e aí a gente
já sabe né?! Eu trabalho na área de consultoria ambiental com espeleologia, sou também instrutor de
escalada e guia de caminhada e guia de escalada também.
Sobre a história da Escalada Mineira
O que eu conheço, assim, o que eu vivi a partir do momento que eu entrei a as histórias que eu sei do
passado né. Quando eu comecei a praticar a escalada existiam poucos escaladores em Minas Gerais. E
você não diferenciava muito quem era escalador, quem era espeleólogo, quem era caminhante não, a
gente tratava tudo como excursionismo, montanhismo, então era comum no final de semana a pessoa
ir para a caverna, no outro fazer escalada, e no outro ir para fazer uma caminhada, na Serra do Cipó,
no Caraça, tudo mais. Então era um grupo que todo mundo se conhecia, devia ter umas 20 ou 30
pessoas, praticando esse montanhismo aqui em Minas Gerais, e o nível técnico obviamente não era tão
alto, porque não dava para você especificar muito uma atividade. Isso nos anos 80. E começo de 90. E
uma coisa também que pegava muito era a questão de material, de equipamento. Eu, por exemplo, no
meu caso. Me filiei a um grupo de espeleologia, chamado Bambuí, que tinha uma grande vantagem lá
no grupo. Primeiro que todo final de semana tinha saída para a caverna. Segundo que o grupo tinha
um material vertical muito bom que os franceses vieram aí, fizeram expedição pelo Brasil e depois
venderam esse material pro grupo de espeleologia. Então tinha ascensores, você tinha spits, batedor de
spit, corda estática, corda dinâmica, mosquetão “à rodo”. Isso na época, era um privilégio a gente ter
acesso a esse material. E a partir do momento que o tempo foi passando as atividades foram se
especificando. Eu, no meu caso, vim da espeleologia e comecei a especificar mais na escalada, e
vários amigos nossos, que a escalada em termos de vertical é assim, bem mais técnico. Aí os
equipamentos foram aparecendo, o acesso a equipamentos foi melhorando, o nível técnico, outros
escaladores de fora vinham, passavam um ou outro macete, outro know how e assim a escalada de
onde eu comecei foi se desenvolvendo né. E isso aqui em Minas Gerais, na verdade, quem pegou essa
fase foi bom demais porque era tudo para ser feito ainda, estava só arranhado as montanhas daqui, em
termos de escalada em Minas Gerais. Então, a gente não sabia muito como fazer, sabia um pouco, não
sabia muito, mas em compensação, o que mais tinha era lugar para explorar, para abrir via nova, para
conquistar, então, foi um privilégio muito grande ter vivido essa época, esse momento da escalada
aqui. (Eu interrompo, perguntando se ele está se referindo as áreas mais próximas da região
metropolitana. E complemento a pergunta sobre outros locais em Minas Gerais, como o Nordeste
mineiro, por exemplo) Tem alguns estilos de escaladores, lá no Rio de Janeiro tem algumas figuras
bem conhecidas lá, no Estado do Rio de Janeiro, que são aqueles escaladores de exploração, né, eles
gostam de ir para o lugares novos, estarem sempre conquistando vias as vezes num nível de
dificuldade nem tão alto, o objetivo é explorar, achar uma montanha virgem, um lugar que nunca
ninguém subiu, jogar uma linha direta para o cume, que é a essência do montanhismo, essa escalada
de exploração. Então a gente percebeu que esses escaladores do Rio de Janeiro, quando eles vinham
para Minas Gerais e para o Espirito Santo, na medida em que eles iam avançando pelas principais
rodovias que saem do Rio de Janeiro e vão para o Nordeste, que é a 101 e a 116, eles iam localizando
esses pontões rochosos que se avistavam dessas rodovias, o ES, o Nordeste de Minas Gerais, o Vale
do Jequitinhonha, o Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri (interrupção da câmera).
Continua:
Tanto a rodovia 101 quanto a 116 elas ligam o sudeste ao nordeste, então elas passam
impreterivelmente na região dos “granitões” que vai desde o Rio de Janeiro até a região ali de
Milagres, Itatim, no meio da Bahia já, então você vai passar pelo Vale do Rio Doce, Vale do Rio São
Mateus, Mucuri, Jequitinhonha, Vale do Rio de Contas, então você vai passar por todos esses vales e
todos eles têm granitos. Então você vê que que a expansão da escalada até o final dos anos 90, nessas
regiões se deu ao longo dessas rodovias principais, 101 e 116. Ali você pode pegar Nova Venécia, no
ES, Águia Branca no ES, Itamaraju na BA, Almenara e Pedra Azul em Minas Gerais, todas essas
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cidades elas estão ao longo da rodovia. A rodovia do Boi (se referindo à rodovia que liga Teófilo
Ottoni a Nanuque) liga a 116 a 101. A 116 e a 101 estão no sentido Norte – Sul, e a rodovia do Boi,
ela liga as duas, no sentido Leste – Oeste. Inclusive a nossa expansão mesmo, porque quando eu era
pequeno minha família tinha fazendo ali em Nanuque e eu sempre passava ali na rodovia do Boi, e via
aquela Pedra da Boca, aquelas montanhas ali e ficava sempre imaginando, não era nem escalador,
ficava imaginando, sonhando aquelas montanhas. Quando me tornei escalador e vi que dava já para
“fazer umas paredes” umas coisinhas maiores um pouco, primeiro lugar que veio na cabeça foi lá.
Tem outro amigo nosso que é de Teófilo Ottoni, que é o Leornado Caiafa, montanhista, que a mesma
história dele é igual a minha, e ele foi e forçou a gente a ir lá. Começou a abrir uma via lá com o
Emerson (se referindo ao famoso Emerson Sabará), lá na Pedra da Boca, depois o Emerson me
chamou e nós terminamos a empreitada. E da Pedra da Boca que a gente conseguiu avistar toda a
região da Pedra Riscada e tudo mais, a região que não se via de nenhuma dessas rodovias. Você não
vê. Então a região ficou lá isolada lá, porque ninguém via. Hoje em dia a gente tem o Google Earth
que dá para a gente sair navegando aí e explorando, pela imagem do Google. Mas na década de 90
você não tinha essa ferramenta. Você tinha carta topográfica e o visual mesmo, ou então alguma dica
de alguém e tudo mais. Então o processo foi esse. (Pergunto se no sul de Minas também ocorreu
processo semelhante) A região sul de Minas, ali eu já não, historicamente é uma região que eu fui
poucas vezes, então não posso te afirmar como é que foi não.
Sobre o caso Lapinha
Eu já fui lá varias vezes depois que abriu o Parque Estadual do Sumidouro regulamentou a Escalada.
Já fui lá várias vezes e acho que está funcionando muito bem, porque você não vê aglomeração de
gente, você não vê sujeira, você não vê detonação, eu acho que está funcionando muito bem. É lógico
que todos sistemas vão ter falhas, vão ter coisas que podem melhorar, mas enfim, em vista aqui em
Minas Gerais que a gente não tem nenhuma aérea regulamentada assim, que já tem o histórico de
alguns anos da regulamentação, acho que lá está funcionando muito bem. Parabéns para a galera da
AME, todo mundo que ralou lá, que contribuiu de uma forma ou de outra. Lá está um exemplo muito
bacana. E eu acho que o seguinte, cada local também tem que ter também um tipo específico de
normatização. Não quer dizer que o que a lei que serve para a Lapinha tem que servir no Baú, ou no
Seu Antão, não, vai de acordo com as características de cada área, vai entrando no jeito que funciona,
que preserve e que fique bom para todo mundo. (Eu questiono, se não houvesse a regulamentação,
como estaria a área, se estaria impactada ambientalmente por exemplo.) Com certeza, porque o ser
humano, o seguinte, a gente não tem o nível de maturidade, ninguém tem, pode até ser que algumas
pessoas tenham, algumas comunidades aí acredito até que estão mais para a frente, mas a gente na
sociedade que a gente está, se cada um fizer o que quiser na cabeça, o “trem” não funciona, né? A
gente já viu, por isso que a gente tem lei, tem ministério público, tem polícia, o ser humano né?! Na
escalada não deixa de ser diferente, quando fica uma terra sem lei, fica bem pior, não adianta a gente
viver aquele romantismo de vinte, trinta anos atrás, natureza selvagem, naquela época tinha meia dúzia
de escaladores para Minas Gerais inteiro, então você não impactava de jeito nenhum, tudo na marreta
ali, tudo muito custoso, não tinha impacto nenhum. Hoje em dia mudou, hoje em dia a escalada
sempre crescendo, o “poder de fogo” dos escaladores aumentou demais, então assim, vai ter que ter
regulamentação para tudo, você vê o código de ética da escalda, que é um acordo de cavalheiros, é
igual a democracia, igual ao capitalismo, não é a melhor solução do mundo, tem muita coisa ainda que
não satisfaz, mas é a única coisa que funciona no momento, é o código de ética, da escalada. (Eu
pergunto se ele se refere ao código de ética da UIAA). Sim, aquela coisa de você respeitar a conquista
de outra pessoa, não acrescentar grampos, proteções fixas nas vias dos outros, não acrescentar nem
retirar sem autorização, aquela coisa do mínimo impacto, não bater grampo em fenda, aquela cartilha
básica, né. Mas ao mesmo tempo você vê que cada área difere de cada área. É um assunto que é para
sentar mesmo e, eu acho que o legal dessas coisas é que força os vários lados das várias correntes da
escalada, força a “galera” a sentar e discutir e amadurecer e, igual democracia né, senta todo mundo
ali, cada um expõe suas ideias, rola um conflito, mas chega num, “ah por hora, vai ser melhor para
todo mundo dessa forma”, passa-se o tempo, tudo mais, “ah, vão modificar, vamos!” Senta de novo,
conversa, o processo tem que ser assim, eu não vejo outra saída não, porque se for aquela coisa, uma
turma faz o que quer, outra turma faz o que quer, ninguém cede ali, só dá briga, conflito, ninguém
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ganha, fecha área de escalada, trava, entendeu?
Sobre a Escalada Olímpica
Uai cara, é, a escalada de competição nunca foi minha praia muito não, na verdade eu nunca fui um
atleta, eu sempre fui um aventureiro. Mas eu acho bom, bom demais, vai dar uma visibilidade muito
boa né, então vai dar uma alavancada aí na escalada. Escalada indoor para mim, é só para treinamento.
O que eu gosto mesmo é outdoor. Então o que falta na “galera” mesmo é o amadurecimento normal,
que vai vir com o tempo mesmo.
Sobre aumento do número de escaladores
Eu que trabalho com escalada, que já divulguei muito a atividade de escalada, isso é o resultado do
trabalho que todos nós fizemos, como escaladores, como instrutores de escalada, divulgadores da
escalada, desses anos todos para trás, a gente que fomentou o mercado mesmo para que ele crescesse,
para que a atividade crescesse mesmo, não é? Eu vejo de uma forma positiva, eu sei que isso gera
certos problemas também, mas problema é para encontrar solução. Eu acho, porque o seguinte, a
“galera” usufruindo, retirando prazer ali da atividade de escalada, a pessoa acho que ela fica mais
disposta até para preservar também, sabe? A pessoa quando conhece, não sei se é nesse âmbito
ambiental que você está querendo falar? (Câmera interrompida)
Continua:
Sobre escalada, pesquisa, geografia, academia
A escalada, o que eu penso é que cada vez mais ela vai ficar multidisciplinar, ela não vai ficar focada
só naquela coisa, a escalada como o próprio fim, o meio e o fim, não, no futuro a escalada não vai ser
só aquela coisa de conquistar, de “mandar” a via não, ela vai abranger muitas outras coisas. Eu vou te
dar um exemplo, lá na Pedra Riscada, um local que hoje em dia está na alta aí, em questão de grandes
paredes, a gente já está combinando já, já vieram pessoas nos procurar porque vão fazer os estudos de
fauna e de vegetação que existe lá na Pedra Riscada no topo de uma área remota. E pra você fazer esse
estudo, você vai ter que escalar. Porque muita gente acha e pensa, a forma nossa de pensar é que a
evolução da escalada é sempre uma questão da evolução técnica. Evolução técnica é igual a ciência. É
uma coisa inexorável, cada vez a evolução vai aumentando cada vez mais, os equipamentos, o jeito de
treinar, e tudo mais. Mas em termos de conquista e exploração, vai chegar uma época onde não vai ter
muito mais o que fazer, daqui a vinte anos o que tive que ser escalado e conquistado, vai ter sido
escalado e conquistado. Qual vai ser o fim e o foco, então? Eu que acho que vai ser como o foco da
humanidade hoje em dia, que é voltar para dentro. Ao invés de começar a sair para fora e explorar,
agora vai começar a cuidar, né? A zelar, entendeu? E nisso, a escalada vai mesclar com outras
atividades, né, vai ficar multidisciplinar, aí a história e a escalada, a biologia e a escalada, qual é a
relação que tem, né, daquela planta que está isolada lá no alto da montanha lá, na Pedra Riscada, com
a questão da Escalada? A ligação que tem é que as primeiras pessoas a noticiarem aquela planta,
subiram a montanha escalando. Qual que é o objetivo que nós vamos ter com determinada montanha?
Vai ser as vezes, recuperar a montanha, recuperar as trilhas, recuperar a fauna que existia ali
antigamente, então a missão do escalador com o tempo acho que não vai ficar só naquele foco de
rendimento, de produtividade não, acho que vai ficar num foco menos de quantidade e mais de
qualidade, então, as escaladas com objetivos também diferentes, porque a escalada, não adianta, é uma
coisa, até hoje é uma coisa bem egoísta, assim, do ego mesmo. Ninguém, eu mesmo, nenhuma
escalada que eu fiz foi para o bem da humanidade não, ou eu fiz para o meu bel prazer, ou então foi
para ganhar dinheiro. A pessoa que fala que está fazendo escalada para salvar o mundo não está, mas
no futuro, as coisas tendem a mudar, a minha cabeça mesmo já mudou, hoje eu já não penso tanto nos
meus prazeres e tudo mais na hora em que vou fazer uma escalada, eu penso no que que a gente pode
tirar de bom dali, o que a gente pode produzir, não em termos de vias abertas, mas de valor agregado,
de conhecimento, de interação social com a comunidade, com outras pessoas, né, então o foco vai
mudando, do mesmo jeito que a gente vai mudando também. Se você pensar, a escalada é exploração
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também, é um tipo de exploração também, e sempre foi. Escalada e exploração é tudo. Então você ver,
as grandes explorações do ser humano, né, nos séculos passados aí, todos, ou tinha com ciência ou
questão de expansão, né? As fronteiras econômicas, militares, e tudo o mais né? Então você vê, esses
dois casos muitas vezes andavam juntos, expedições militares tinham geógrafos, tinham biólogos,
aproveitavam ali o gancho da expedição para poder aumentar o conhecimento. Igual, comparando ali
as expedições da época dos impérios e tudo o mais, sempre uma expedição militar tinha um conjunto
de cientistas que iam levantando esses dados científicos, mas a expansão tinha um fundo também
comercial e um fundo expansionista. Na escalada, a mesma coisa. Não é diferente, por exemplo, todos
os países querem colocar a sua bandeira lá no topo do Everest, de alguma forma, ou uma expedição
organizada pelo Estado mesmo, ou indivíduos levando a bandeira do seu país, mas, algumas
expedições são cientificas, outras são de outro cunho, mas as coisas sempre se mesclaram antes, essa
questão da exploração, da coisa científica.
Sobre questão dos clubes e filiação
Eu acho que esse negocio é igual questão de política. Se você não está participando das propostas
políticas, mas também acontece algo que você não concorda, não vai poder falar nada. Então eu vejo
por esse lado, a pessoa acha que não quer participar e tudo o mais, mas também depois não vai ter a
voz ali mais a frente. Eu acho que tem que participar sim. De associações, de clubes, de discussões.
Mas também se você ver que a época não é agora, tá afim é de curtir e tudo o mais, também não
precisa participar não. As coisas vêm é com o tempo. Natural, né? A poir coisa que tem é você forçar,
é coisa forçada né. Tem que ser uma coisa que valha a pena, eu já participei dos processos em várias
épocas, foi bacana, outros, já não gostei, você tem que ter tempo né, cara? Determinada época da sua
vida você não está tendo tempo, nem saco! Mas quando você está com um pouquinho de tempo, você
tem que participar, né cara.
Mensagem
O recado que eu tenho para falar, é que a gente tem é que pensar mesmo nas montanhas, como um
bem maior para todo mundo, para nós escaladores, para quem também não é escalador, para a
natureza, para o meio ambiente, e sentar e discutir os rumos aí do jeito que fique bom para todo
mundo, e aparando os conflitos aí, que dá para todo mundo fazer as atividades todas. Dá para todo
mundo ser feliz. A escalada é o reflexo da sociedade. A gente vê o mundo do jeito que está e tem que
fazer lá fora e aqui dentro na escalada. E daqui para fora. Que um ampare o outro aí, né? Não tem
como você pensar uma coisa separada da outra não. O que acontece é o reflexo, as vezes muita
competitividade, muita vaidade pessoal, mas a sociedade está evoluindo é em cima desses conflitos
mesmo. Não adianta fugir não. É isso, ou então “pede para sair”.

EDUARDO GOMES DE ASSIS
Entrevista realizada no dia 18 de março de 2017 em Montes Claros, Minas Gerais, na casa do
entrevistado.
Sobre o contato com as montanhas e a escalada
Meu contato com montanha, rocha, com pedra, é desde menino porque minha família é de uma região
montanhosa, Grão Mogol, é uma cidade no Espinhaço, do lado do Jequitinhonha. Férias, passeios, a
gente sempre estava nessa região. E o sentido de exploração, subir serra, a gente sempre teve quando
criança, então a gente tinha essa prática, gostava muito de se aventurar pelos matos. Na adolescência,
16, 17 anos eu fui para o exército, e no exército eu permaneci durante cinco anos. Na época a gente fez
parte de uma unidade que era de operações especiais, era o PELOPS, que na época tinha um
treinamento muito específico, muito especializado e o montanhismo entrou, exatamente na época em
que começou o montanhismo no exército brasileiro, foi na década de 1980, 1984, 1985. Então nós
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tivemos a oportunidade no exército de fazer os primeiros cursos de montanhismo, montanhismo
militar, aquele bem característico né? Mas todos os fundamentos da escalada prática, da escola
americana de escalada e durante cinco anos a gente teve essa participação militar. Dentro do próprio
exército, no último ano, eu e o Cesar Augusto, o Cesar também fazia parte do PELOPS, trabalhava
comigo, e nós dois, coincidência, que eu ia sair e ele também, e a gente já estava idealizando isso. Não
idealizando uma ONG, nada, mas “vamos praticar! Vamos fazer montanhismo, vamos curtir!” Em
abril de 1987, nós criamos o Clube Excursionista de Montes Claros, exatamente esse nome. O Clube
foi baseado no mesmo modelo dos clubes do Rio, o Clube Excursionista Petropolitano, o Clube
Excursionista Light, então o Rio tem uma organização de clubes de montanhismo muito tradicional,
mais tradicional do país junto com São Paulo, e eles tinham assim uma forma de organizar o
montanhismo e nós adotamos isso. Tivemos contatos na época, com eles, contatos telefônicos,
contatos muito difíceis, começamos a receber alguns materiais gráficos, tinha os jornaizinhos e tal,
então tudo aquilo abriu um contato, nós chegamos a viajar para o Rio, tivemos algumas experiências
com esse pessoal que sempre recebe muito bem, é uma tradição do próprio montanhismo, né, essa
questão de você ter gente de outros locais experimentando suas vias, suas rotas, então começamos a
compartilhar isso. A gente tinha, logicamente, toda uma linha muito militar, dada a raiz do nosso
montanhismo, né. Mas foi natural a evolução para o montanhismo esportivo. Era natural isso, mas a
gente queria desvincular, muito claramente, desde o inicio, da questão militar. Então a gente nem
permitia uso de uniforme, de nada que fosse militar. Mas tem uma coisa que é característica do
montanhismo do norte mineiro. Nós começamos a escalar de coturno, do mesmo jeito que a gente
fazia no exército, a gente já tinha uma adaptação, uma habilidade e até hoje nada me impede de
colocar uma sapatilha ou colocar um coturno e escalar a mesma via, com a mesma agilidade. Desde
que o coturno seja macio né? (Risos). E todo esse movimento naquela época, uma época difícil
financeiramente, uma época difícil de comunicação, de informações, de equipamentos muito mais né,
a gente não tinha essa facilidade de compra que você tem hoje nunca, né, o Brasil não fabricava
equipamentos, como hoje você tem alguns equipamentos bons, mas era muito difícil você importar os
equipamentos. A gente teve a experiência com o contato com os equipamentos na época do exercito.
Não tinha equipamento. Nós chegamos a fabricar equipamentos, como eu sei que muitos grupos no
Brasil chegaram a fazer. Já tem até museu de equipamentos né? Então, equipamentos improvisados,
sempre procurando ter o aspecto de segurança, a gente nunca deixou isso de lado é tanto que tivemos
poucos casos com problemas de equipamentos, a gente sempre tinha muito cuidado com isso. Os
equipamentos improvisados, muito improviso. Móvel, por exemplo, improvisamos diversos tipos de
materiais, de madeira, de alumínio, de metal, fazendo cunha, fazendo excentric (um tipo de
equipamento de proteção em móvel) isso tudo a gente improvisou muito, e começamos a fazer a
prática do montanhismo, com curso, com grupos, eram grupos enormes, tinham cursos com 30
pessoas. A disciplina militar foi muito importante nessa fase, porque você conseguia coordenar muita
gente, tendo uma hierarquia de organização, os guias, nós definimos categorias seguindo o exemplo do
Rio também, então você tinha o guia, classe 1, 2 e 3 e os monitores classe 1, 2 e 3. Então tinha uma
escalada hierárquica da qualificação e uma transferência de responsabilidade na medida em que a
pessoa tinha aquilo, então você tinha o guia que era responsável por equipamento, o guia que era
responsável por material gráfico, o que era responsável por planejamento, era muito organizado diante
de tanta deficiência, de falta de tecnologia que poderia facilitar, nós tínhamos tudo isso, e era muito
organizado. Eu fico impressionado até hoje quando eu vou remexer com papelada nossa, eu vejo a
qualidade das coisas que a gente fazia. Nós fazíamos nossas camisetas, formatura de turmas, de
grupos. Tinha todo o sentido da defesa civil, nosso grupo participava da Defesa Civil, que era uma
coisa que estava implícita na própria logomarca: espeleologia, defesa civil e orientação, que é hoje o
enduro a pé. Porque nós trouxemos a orientação militar, que hoje está difundida como enduro a pé. A
gente chegou a promover corridas de orientação,
no padrão militar, envolvendo civis,
escoteiros, bombeiros, tivemos três eventos. Porque tinha essa concepção, trazer nossa formação
militar para as práticas esportivas daquelas atividades, e o excursionismo, que era clube excursionista,
camping, tracking. E o montanhismo se praticou dessa forma, bem improvisada, nós estabelecemos as
áreas de escalada, dois campos-escolas, que é o campo escola da Pedreira, aqui de frente a cidade e o
parque da sapucaia, que é o parque público aqui também, numa região de calcário. Então Montes
Claros tem uma faixa oeste toda em calcário, com paredões, com fendas, com vias, entre 10, 25 e 30
metros, excelente para escola ne? Todas as nuances que a rocha pode te dar você tem aqui. Fenda

167

estreita, larga, teto, inclinação negativa, tudo você tem, então é excelente para prática, para ensinar
principalmente. E, num determinado momento, como a gente também tinha espeleologia, era um
departamento de espeleologia, um departamento de montanhismo, a espeleologia também começou a
ser destaque por nós estamos no calcário, muitas cavernas. Então foi uma coisa, automática. Na hora
que você estava escalando tinha caverna, então entrava na caverna. Nós fomos aperfeiçoando e
algumas pessoas foram ficando mais aptas a espeleologia, e outras menos. Mas todos os espeleólogos
praticaram montanhismo também na exploração, etc. Numa dessas fases nós tivemos parte do grupo
que começou a ter uma relação muito forte com o montanhismo e que levou o montanhismo pro
escoteiro, que foi o Cesar, que levou essa prática do montanhismo pro escoteiro, e o Cesar criou na
época um outro grupo, que é um grupo separado, para praticar o montanhismo. Sem conflito. Não
tinha conflito não, nós vamos praticar espeleologia e o pessoal praticava o montanhismo. A
espeleologia cresceu tanto que em 1989 foi fundado o Espeleogrupo Peter Lund, que hoje é um dos
mais antigos de Minas, um grupo já bem consolidado. E o excursionismo acabou ficando no meio.
Ficou no vazio. Criou-se uma instituição, uma ONG, com cnpj, com tudo. A espeleologia cresceu, o
EPL cresceu, de um lado o grupo de montanhismo do Cesar diminuiu, se espalhou um pouco, e a
espeleologia avançou, inclusive criando outros grupos de espeleologia na região, abrindo novas áreas
para a espeleologia e consequentemente também para o montanhismo. Ainda tinha o pessoal que
escalava independente, alguns do nosso próprio grupo, mantiveram essa prática mais organizada, com
mais segurança, que é o Rivelino, o Magno, Audelice e o próprio Guilherme (se referindo ao
Guilherme Silva) também, antes de Guilherme sair daqui de Montes Claros, e esse pessoal escalada
até hoje. Os dois casados, tem filhos, que é Audelice e Rivelino, umas das famílias que foram geradas
dentro do grupo, nós temos várias famílias geradas, de pessoas que se ligaram e constituíram família
dentro da espeleologia e do montanhismo aqui de Montes Claros. (Eu interrompo e pergunto o ano
específico em que ele considera que a escalada começou) Em 1987. 87 foi o ano em que nós saímos
do exército, eu e o Cesar. Em 1987 nós saímos e fundamos o Clube Excursionista. As vias da Pedreira
foram abertas em 1987. Pedreira e Sapucaia, os dois locais. Sapucaia, inclusive, estava sendo
construído. Estavam os operários construindo e nós escalando. É tanto que nós fizemos uma exposição
na semana do meio ambiente quando inaugurou o parque. Com equipamentos, com fotos, sobre o
clube excursionista. Fizemos apresentação de rapel, tirolesa. Já era uma entidade consolidada, a gente
participava de eventos com a Defesa Civil, ajudava em campanhas de vacinação, campanhas com a
Cruz Vermelha Brasileira, então ele tinha uma abrangência muito grande de ação. Nós temos livros e
livros com release, recorte de jornais, imprensa, televisão, então tinha presença. Por isso que até hoje
eu fico assustado com a capacidade que a gente tinha, que hoje é difícil de ter.
Sobre crescimento da Escalada
O que deu destaque maior e possibilitou essa visão da escalada esportiva, foi exatamente a escalada
esportiva indoor. Muro de escalada, campeonato, torneio. Teve gente que nunca tinha escalado pedra e
estava disputando campeonato no muro. Ótimo. Depois migrou muita gente para a pedra. Houve
realmente, mas coincidentemente nessa fase, o país passou por uma fase econômica diferenciada. Teve
uma queda no valor do dólar. Nós tivemos facilidade de importação de equipamento, São Paulo e
Paraná abriram muitas lojas, então a gente conseguiu comprar equipamento com mais facilidade. E
isso coincidiu com a época da abertura da internet, melhorou os contatos, a possibilidade informação,
tudo mudou. Para melhor. Consequentemente muita gente começou a praticar. O grande problema é
que teve muita gente que começou a praticar isoladamente, ou sem instrução, o poder aquisitivo foi
bom, abertura de mercado foi boa, mas foi negativa nesse aspecto, teve gente com capacidade de
comprar equipamento e fazer besteira. Não era um movimento assim, unido, organizado, igual a
espeleologia, a espeleologia não, ela sempre se manteve, teve altos e baixos, mas ela tem uma linha
dentro da sociedade brasileira, com os grupos do estado, tem os eventos anuais, estaduais e nacionais,
então tem esse nível de organização que falta no montanhismo. Então você tem iniciativa aqui e ali (se
referindo ao montanhismo), mas ainda há uma dispersão da prática esportiva, o que é natural, todo
mundo tem liberdade de fazer o que quiser. A gente fica muito preocupado com certas coisas que a
gente vê por aí, mas todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser.
Sobre os impactos ambientais
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Você tem que procurar minimizar os impactos. Todos nós temos impactos, a espeleologia é um
extremo que é em locais muito sensíveis, muito suscetíveis a impacto. Então a gente como espeleólogo
tem uma visão muito clara disso. De que você faz parte do impacto, então você tem que ter essa
responsabilidade. E realmente tem um problema, o problema persiste até hoje, lixo, fogo, o impacto
físico né, dano a formações, quebra de formações. Nós enquanto espeleólogos tivemos que puxar a
orelha dos montanhistas, porque nós temos sítio arqueológico, parede com pintura e grampearam a
parede. Isso é grave. Não tem desculpa para isso. Aquilo tem 8 mil, 10 mil anos, não tem desculpa. É
intocável. E a gente tem o dever de preservar esses locais né? Além de outras situações, situações de
risco, grupos, o montanhista que vira “rapeleiro”. Muitos acidentes no Brasil aconteceram a custa
disso. A pessoa se achar um especialista e levar a namorada, levar um amigo, etc. e começar a ter
problemas. A falta também dessa união do esporte em si, enquanto entidade ou entidades, ela
prejudica muito também isso. Não é pelo fato que a gente começou a partir do militarismo que a gente
é rigoroso ao extremo. O rigor que a gente tinha com a responsabilidade, com a segurança, e da
responsabilidade ambiental, eu acho que tem que ser inerente a isso. Não existe extremismo não, você
tem que ter cuidado, muito cuidado, segurança e muito cuidado com o meio ambiente. E procurar
minimizar o máximo possível sua prática, sua atividade, etc. E você tem que comunicar isso, isso tem
que ser uma coisa que tem que ser democratizada, a informação tem que realmente avançar, para que
haja esse conceito de verdade Ambientalista por ambientalista tem muito por aí que fala que é, mas
não tem vivência. Ambientalismo é vivencia, não é um rótulo que você coloca, você tem que viver
isso com responsabilidade. A gente não é bem visto não, a gente é ameaçado, nós temos uma prática
ambientalista forte de defesa, pesada de denúncia na região, cuidar das pessoas, deixar o local melhor,
cuidar do espaço, respeitar a propriedade, respeitar a pessoa que está ali próximo as áreas de escalada.
É isso, ter essa relação cordial, com o ambiente e com as pessoas.
Sobre perfil do montanhista
Mudou. O que eu vejo é que muita gente daquela época ainda está praticando e ainda tem a relação
com os novos. E muitos dos novos se abriram a essa experiência, essa vivência com o pessoal mais
antigo. E muita gente das antigas continuam praticando, modernizando suas técnicas e etc. então isso é
positivo. O que eu acho que ainda é negativo é o isolamento. As pessoas hoje se sentem
autossuficientes, você pega um manual de escalada, um vídeo de escalada, um equipamento que você
compra e vai fazer o negócio. Você não tem um grupo coeso, que troca informações, experiências,
vivências, inclusive experiências e vivências negativas para você poder crescer realmente. É sempre
um risco.
Sobre conceitos e relação entre ciência, montanhismo e escalada.
Muitas descobertas científicas estão ligadas a explorações esportivas. Nós somos exemplos disso. Nós
estamos agora na segunda Unidade de Conservação que nós estamos envolvidos no projeto. Nós
criamos aqui um projeto nosso, do grupo de espeleologia e de montanhismo que é o Parque Estadual
da Lapa Grande. Um Parque Estadual aqui, com o Carste fantástico, com cavernas e com áreas para
Escalada também. Não estão regulamentadas ainda porque o plano de manejo ainda está em execução,
mas a gente quer caminhar para isso. Nós fazemos parte dos Conselhos do Parque, constantemente nós
temos atividades juntos, brigadas de incêndio, mapeamento do Parque. Participamos agora da segunda
parte que foi a ampliação do parque, foi um projeto nosso, com mapeamento nosso e agora a gente tá
numa outra etapa que é no Vale do Jequitinhonha, no município de Botumirim, uma região já de
quartzito e arenito, onde tem grandes áreas para Escalada, pouquíssimo levantadas, agora que está
começando a abertura de vias lá, a exploração de algumas áreas do parque, um parque de 35 mil
hectares, gigante, muito bonito, e que vai ser um ponto também para a prática do montanhismo. Então,
o que que acontece? Como a gente chega nos locais com mais facilidade, nós descobrimos coisas com
mais facilidade, mas nem todo montanhista e espeleólogo tem o olhar científico, quanto mais
esportivo, você menos tem essa atenção. Mas o espeleólogo tem, como a gente tem essa vivência, essa
questão da técnica, da experiência, da fauna, da flora, a gente tem muitos registros, de tudo, de
fotografia, ainda mais com o advento da tecnologia digital, das câmeras e tudo, isso facilitou demais.
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Então muitos registros que nós temos de 10 anos para cá, já serviram para pesquisa científica, nós
temos inclusive, espécies novas cadastradas de fauna, de flora, a partir desses dados e já tivemos
várias situações onde nós acompanhamos pesquisadores, arqueólogos, biólogos, como guias e
segurança para as atividades. Trabalhamos com arqueólogos em Goiás, aqui em Minas Gerais,
possibilitando o avanço dessa pesquisa científica. Então você tem uma importância na pesquisa da
biologia, na fundamentação das Unidades de Conservação. É muito importante o movimento, porque o
montanhista e o espeleólogo ele tem uma visão geográfica mais ampla da área, do território, porque
ele tem que traçar os acessos, as vias, ele enxerga com amplitude maior todas essas situações, então é
um olhar mais apurado pra isso, né?
Sobre o quadro atual da Escalada
Antes eu tinha um pensamento assim, de que não existia a pratica da escalada sem a natureza. Hoje
tem gente que não conhece a pedra e escalada muito bem, que vai competir a olímpiada ele não
precisa necessariamente ter escalado o Everest. Ele tem que ter habilidade, técnica, formação física,
adequada para fazer isso. Eu acho que tem que ser livre a prática, sabe? Dentro de cada conceito você
vai ter a técnica, a responsabilidade e o que você deve seguir, indoor, se é outdoor, mas o
montanhismo clássico, na rocha, na pedra, ele ainda continua trazendo toda a fundamentação desde os
primórdios da Escalada. O que muda é o equipamento. Mas a ascensão, a conquista, o prazer da
conquista, toda a ética montanhista, ela ainda perdura. É difícil, mas ela se mantém. Ela não vai
acabar. A rocha vai estar lá. Locais para explorar vão continuar existindo, ao contrário do que muita
gente afirma “ah, não tem mais lugares de big wall aqui no Brasil”, tá totalmente enganado, o pessoal
não conhece a Geografia. Conhece catálogo, foto e ouvir falar. Mas pra gente por exemplo, que mexe
com geo, com a Geografia, a gente sabe da quantidade de coisas que tem ainda para serem
descobertas, exploradas. É praticamente infinito, as possibilidades. Então eu acho que há espaço para
todo mundo. A prática mais simples, mais avançada, mais extrema, os equipamentos tão dando essa
condição, a segurança avançou muito, as questões de segurança, até nessa questão de primeiros
socorros, os tipos de treinamento, a comunicação. Nós chegamos a fazer expedições, é, nós alugamos
um satélite, um celular satélite (O entrevistado fala o modelo, mas ficou inaudível). Porque não tinha
telefone, não tinha nada, a gente ia ficar três dias isolados. Nós alugamos veio uma mala desse
tamanho (Fazendo a medida com as mãos), bateria, tal, gastava tanto, nós não vamos usar, mas vamos
levar. Levamos o equipamento, o que era normal na época. As expedições todas tinham, a gente viu
por foto, falou “aqui ó, já tem”, aí teve uma empresa que começou a fazer isso no Brasil e tinha um
escritório em Belo Horizonte. Nós alugamos o equipamento. Hoje, subiu uma serra, pega o celular.
Você faz um self, pode fazer um vídeo. Do mesmo modo você pode pedir um resgate. Isso dá uma
possibilidade, da exploração, do avanço, nessas novas áreas que existem muito grande. Mas tem pouco
montanhista nessa fase da exploração, nessa linha da exploração esportiva. Exploratória mesmo, de
aventura, de conquista, diminuiu bastante. Isso é lamentável, porque a gente acha que tinha que
crescer, com todas essas novas possibilidades, com equipamentos de ponta, mais leves, mais seguros,
comunicação, todo material de acampar cada vez mais leve, mais fácil de usar e diminuiu bastante. A
prática hoje ela está muito no contexto urbano, muito perto, muito fácil, todo mundo querendo uma
coisa muito rápida, né. E eu lamento isso, mas acredito que isso possa ainda acontecer, a gente torce
para isso, porque eu acho que o montanhismo romântico ainda, esse montanhismo tradicional ainda
tem campo, e ele oferece muito para as pessoas, e eu acho que a essência está lá em cima, da conquista
do local que nunca foi escalado. É legal você subir um muro, mas subir uma montanha e chegar no
cume é muito mais interessante, para o ser humano, pro seu conceito de conquista mais profundo, ele é
muito mais importante.
Sobre normas na Escalada
Tem que ter regulação. Tudo tem que ter regras. Se você tem regras de segurança, tem um check list,
você tem que se submeter a outras regras. Principalmente quanto a questão do impacto e segurança.
Impacto Ambiental e segurança do grupo, ninguém pode abrir mão. Ninguém pode ser irresponsável a
esse ponto, de danificar um ambiente, ou ter que trazer o colega morto do campo. Ou ter que ser
resgatado por uma irresponsabilidade. Não precisa disso, né? Então é preciso regras. Lógico que essas
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regras são estabelecidas em locais que podem impor essa regra. Em locais livres aí que você não põe a
regra, a consciência é que vai mandar. A lei ainda tem isso? Você induziu ao risco? Você levou a
pessoa, foi irresponsável nessa parte com isso? Independente do local você vai ter um inquérito para
apurar então é dor de cabeça à toa, as pessoas têm que seguir regras. Para te manter vivo, para te trazer
de volta. Então, nos locais, nos Parques, locais públicos que tem controle têm que ter regra. É chato, é
demorado, é, mas quando o grupo, o montanhista se coloca na defensiva, não avança. Então você tem
que fazer parte da discussão, dos fóruns de discussão, dos Conselhos dos Parques. Nós estamos dentro
dos parques, fazendo uma gestão conjunta, apoiando a gestão, a proteção do local, para conduzir a
isso, você ter aquele local ali adequado, você assume a responsabilidade, você assina né, como alguns
parques já têm esse manejo das áreas de escalada.
Sobre o modelo da Lapinha
Acho que é um bom caminho, porque a tendência de se criar novas Unidades de Conservação, olha aí,
vai criar Botumirim agora, a área de escalada lá, que é uma área fantástica, vai estar dentro do parque,
então vai ter que regulamentar. Porque que não há um conflito com o Lapa Grande? Porque nós temos
muitas áreas, dentro e fora do Lapa Grande. Não temos conflito com o Peruaçu, porque nós temos
centenas de outas áreas no entorno de Januária, naquela região o calcário não acaba. Tem muita coisa,
muita coisa mesmo. Mas se tem a necessidade, se tem o espaço, tem que ter a regulamentação,
tranquilo. É como eu te falei, os próprios montanhistas enquanto cidadãos, eles não têm que fugir da
discussão, pelo contrário, eles têm que fazer parte, é a instância para você parte, fazer diferente,
porque se você não decidir e não fizer parte da decisão você vai ter que se sujeitar a decisão legal.
Então tem que participar, é o papel nosso enquanto individuo, cidadão, tem que participar, e outra
coisa, se você não está dentro de uma discussão de um assunto que você tem experiência, você está
sendo omisso. Ou seja, quem não faz parte da discussão faz parte do problema. Continua fazendo parte
do problema. Perde a possibilidade de se revoltar, ou de discutir. Mesmo que sua opinião não seja
seguida você contribuiu, você deu sua opinião ali.
Sobre o trabalho dos mais jovens e da AENMG
A questão da organização, da tentativa de criar-se ONG, eu sempre apoiei, sempre cobrei, muito,
continuo cobrando. Sempre falei, nós incentivamos eles a fazer estatuto, registar, demos o dever de
casa, eles cumpriram, agora nós vamos comprar computador, GPS, projetores multimídia para eles
começaram o trabalho deles, O Instituto Serra do Cabral, que é uma região também do Espinhaço,
dentro da reserva da Biosfera do Espinhaço, aqui próximo a Montes Claros. Então, a organização da
sociedade civil é fundamental. Seja esportiva, seja de, de vários temas né? É livre. O cidadão é livre
para se organizar e trabalhar em prol daquelas metas que ele estabelece ali. Então é fundamental.
Quem organizou os eventos que já teve aqui foram eles, eventos que trouxeram gente de fora, que
pode compartilhar ideias, trocar informação, da própria atividade de Minas Gerais. Deve-se persistir
nisso. É difícil, a gente sabe que é difícil, já quisemos desistir, fechar, mas nós evoluímos, fomos para
uma ONG maior. Por exemplo, o Instituto Grande Sertão hoje ele pode participar de qualquer ação,
ambiental, esportiva, tudo. Em apoio, inclusive, ao grupo de montanhismo e espeleologia, porque ele é
mais completo, mais abrangente, a gente chegou no nível de abrangência que a gente entendeu que
não daria para ficar limitado ao grupo de montanhismo, que tinha que ser o ambientalismo mais
completo, na visão de sustentabilidade, né? O que me preocupa é, e que sempre foi motivo de eu
chama-los e cobrar, né, o pessoal respeita a gente, sabe que a gente tem essa vivência toda né, de
chamar atenção para as coisas relativas a segurança, preservação e a conservação do espaço. E de se
organizar, realmente. De ser um cnpj. Para você ter acesso a recursos, possibilidades de participar em
instâncias como os conselhos de meio ambiente, conselhos dos Parques, você não pode participar se
você não for uma entidade. Pode como cidadão. Mas você tem direito a se manifestar, com voto, numa
situação que precisa, como ONG. Não acompanho muito, a internet te dá essa possibilidade de
acompanhar, mas ficou muito limitado ainda. Continuam praticando, hoje você vê menos divulgação,
ainda continuam alguns pequenos grupos fazendo tradicionais (eu interrompo sobre que ele tinha dito
antes, sobre o pessoal de hoje ser mais preguiçoso, sobre o que eu vinha percebendo nesse processo de
essas entidades de escaladores estarem com poucos participantes e muitas coisas, muito potencial a ser
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feito, muita coisa a ser desenvolvida). É isso é normal. Nós fizemos uma reunião hoje que tinha 15
pessoas. Nosso grupo tem 40 pessoas. Nós já tivemos grupos com 60, 70 associados. Mas na hora do
popular “pega pra capá”, são poucos né? É normal. Mas eu acho que não pode fugir, quem está lá
persistindo, à frente, vai continuar. Hoje você tem uma dificuldade, você vai eleger uma diretoria, são
os mesmos, só alterna o cargo, é difícil manter ONG, não é fácil. Mas é fundamental. A minha
preocupação maior com eles é segurança. A prática, a forma como pratica, mesmo não sendo vias
grandes com alto risco, é precária. A gente está sempre alertando, a gente está sempre vendo, situações
de segurança e irresponsabilidade total, com eles e com terceiros, menos experientes né? E a gente fica
aqui na torcida para que não aconteça nada. Aí você vê as postagens, a segurança vacilando. Coisa que
um vacilo mata. Nós já perdemos colegas, nós já tivemos acidentes, por vacilo. Porque não tem nada
que é por acaso não, né? A não ser coisas que fogem do controle, um ataque de abelhas, igual tem um
colega meu que estava escalando no sul de minas, sofreu coque anafilático, são coisas difíceis de você
poder prever. Mas tem situações que tem controle, você tem que saber falar não, a montanha te fala
isso, “hoje não, hoje sou eu, outro dia você pode conquistar, hoje não”. Então você tem que saber
ceder, saber chegar ao limite, ponderar e sempre assim, segurança acima de tudo. Não é conversa. E
tem gente que continua fazendo brincadeira, e isso é o que preocupa muita gente, porque nós sabemos
o tanto que é impactante um acidente, e o tanto que isso gera, além de todo o fato, perder uma pessoa,
ter uma pessoa acidentada, é o que gera externamente contra o esporte. “Aí ó, o pessoal quer morrer,
fica fazendo loucura”, então eu continuo vendo dessa forma e não é porque a gente envelheceu não, é
porque a gente sempre foi, nunca abriu mão da segurança. E a gente está vivo aí, feliz da vida, por
isso. Porque, lembrando, nós praticamos montanhismo numa época em que os equipamentos não
tinham a mesma segurança. Mas a nossa responsabilidade e os cuidados que a gente tinha manteve
todo mundo vivo, todo mundo tranquilo. Agora que você tem todas as condições você vai ser relapso?
Não tem justificativa. Então a gente torce para isso. Que haja organização, que continue, que possa
abrir novos locais de escalada, que a gente possa compartilhar enquanto espeleólogo outros locais,
como a gente tem compartilhado, a gente não esconde local não, local é para ser, então chamei Carlim
(se referindo ao Carlim Primo) levei ele em Botumirim e disse, olha isso, tem isso, isso e isso. Tem
que vir alguém. Chamei Jober, Rivelino, eles também tiveram lá. É uma região fantástica, que vai ser
conhecida, essa região sul do Parque de Botumirim. Uma faixa rochosa fantástica, de 150 a 230
metros de altura, grandes vias podem ser conquistadas. Vai ser um desses potenciais do parque, futuro
parque.
Finalizando a entrevista
Se todo mundo quer chegar na minha idade, com 52 anos ainda escalando, pegando um negativo e
subindo, esses dias eu fui lá na Braço de Ferro (o nome de uma via), aí botei a segurança, olhei, será
que eu consigo? (Onomatopeias) Do mesmo jeito! Você fecha o olho, “eu conheço essa agarra”, nós
tínhamos uma prática louca, colocava a venda e botava para escalar. Uma prática boa, o cara sentia,
conheço essa agarra, é aqui então, opa, pra cá (fazendo gestos). Eu acho excelente técnica para
desenvolver o tato, né. E aí quando você faz você consegue também medir sua qualificação, seu nível,
muscular e de sensibilidade do tato, é tudo mental, tem coisa que você não enxerga, você sente. E as
vezes você sente, sua memória de tato fala “é aqui” (fazendo gestos de pegar numa agarra), “é
confiável, já passei por ela”. A espeleologia te dá muito isso. Você está no escuro. As vezes a
iluminação não é tão boa. A gente fazia uma prática legal também, numa via tranquila, que era uma
das primeiras que o pessoal fazia pra desenvolver, o próprio equilíbrio né, a gente subia sem mão. Um
ficava do lado anotando quantos toques que a pessoa ia dar na pedra. Subindo no equilíbrio,
lateralmente, igual bode, já viu bode assim? A gente fazia do mesmo jeito. Aí ia subindo e anotando.
A gente fazia antes do curso quantos toques que a pessoa deu e fazia no final e aí a pessoa enxergava o
tanto que ela evoluía, porque é uma evolução o equilíbrio, né? É igual a aprender a andar. O
montanhismo é a mesma coisa. Você nunca conhece a capacidade do seu corpo no sentido do
equilíbrio. O equilíbrio é uma coisa inerente ao ser humano ao seu corpo. O que atrapalha é a mente. É
a mente. Quando você corre você não pensa como você vai moldar, como você vai adaptar o corpo,
quando você desce uma calçada, em um desnível, você não pensa “vou fazer essa pressão”, a visão te
dá essa resposta intuitiva. Se você enxerga “ai, que medo”, aí já é o raciocínio que atrapalha, da
mesma forma quando você tá escalando, a gravidade ta te envolvendo, o centro de gravidade seu está
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deslocando, é puramente orgânico. Quanto mais relaxado você está e associa a técnica desenvolvida
ao seu corpo para fazer as coisas, o cara tem mais habilidade. Você um cara escalando, fazendo
loucuras, pode ter certeza, o centro de gravidade dele está lá no umbigo. A prática do montanhismo é
muito assim, ela é muito ligada a questão física, do corpo, o que que o corpo é capaz de fazer e de
como você tem que assimilar isso junto com a técnica, porque é tudo gravidade. Tudo é gravidade né?
Espaço, altura, o que a gravidade está te puxando para um lado, a forma como você compensa isso, e
quanto você tenta forçar contra a gravidade você não consegue. Você não vai voar! Você vai vencer a
gravidade com a técnica e a forma como você encara o obstáculo, a estrutura da rocha, de como que
você vai fazer.

EUSTÁQUIO MELO JÚNIOR
Entrevista realizada no dia 12 de outubro de 2016, no Parque Estadual do Sumidouro. Lagoa Santa,
MG.
Sobre o contato com a Escalada
Eu escalo desde os meus quinze anos, começando na Serra da Piedade, numa época que não haviam
muitas vias conquistas aqui em Minas. As poucas que haviam eram de conquistadores do Rio. Meu
contato com a escalada se deu através de um amigo Mário Almeida, que fez um curso de rapel com o
pessoal do corpo de bombeiros. A gente começou na Serra da Piedade fazendo rapel, passamos alguns
meses só praticando rapel, em pontes, em prédios, na própria Serra da Piedade e depois começamos a
escalar vias de top hope, onde um escalador da a volta por trás da parede, fixa duas cordas e a gente
escala por uma delas. Depois de mais um tempo a gente teve contato aqui com a Lapinha,
praticamente virgem, o Ralf (Eduardo Vianna) tinha aberto uma via aqui já, a Karren Glass que foi a
primeira via aqui da Lapinha, em seguida começou a ser um programa de final de semana. Todo final
de semana a gente vinha pra cá, conquistar vias. Foram alguns anos nesse ritmo constante.
Sobre o contato com a Lapinha
O Emerson era conhecido do Ralf, eles tinham escalado juntos na Serra do Cipó e o Emerson me
apresentou a Lapinha.
Sobre o Guia Escalada de Minas
O Guia Escalada de Minas foi a principal publicação de escalada aqui de Minas, e é ainda hoje,
acredito que até um nível nacional porque eu desconheço outros estados que tenham uma publicação
que abranjam o estado inteiro, como foi a nossa proposta. A proposta era unificar todos esses dados,
num mesmo banco de dados, publicar isso para dar mais força para a escalada né. É o primeiro guia
que se propõe a abranger o estado inteiro, e a escalada nas suas várias formas, desde a escalada
esportiva de vias curtas, de vias longas, de big wall, de paredes que precisam de mais de um dia para
serem feitas, um guia com mais de 800 vias catalogadas, um trabalho do qual me orgulho muito de ter
participado junto com o Daniel Ferreira.
Durante a confecção do guia, o Daniel estava fazendo curso de geologia, e trouxe os conhecimentos
dele, sobre topografia, que nos foi extremamente útil para a confecção dos mapas, que são utilizados
ainda hoje, mapas da área, através do conhecimento que ele adquiriu no curso de geologia, de
topografia, a gente usou e replicou o conhecimento, usando bússola, trena, fazendo várias medições,
vários pontos, anotando isso no papel e depois passando para um registro cartográfico. Entre a
definição do projeto, a captação de patrocínio e execução, se não me engano foram seis meses.
O guia teve uma primeira edição em 99, um guia com as vias aqui da Lapinha, da Serra do Cipó, e
posteriormente uma nova edição em 2002, onde a gente fragmentou esse guia em cinco exemplares,
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dividido por áreas, uma área de grandes paredes, chamada Terra de Gigantes, outra área , O melhor do
Calcário, outra área abrangendo o Caraça, Pico do Baiano e Região, outra área do sul de Minas,
pegando o sul de minas, e i, guia especifico da Serra do Cipó, que já era conhecida nacionalmente e
merecia um guia exclusivo dela.
Voltando a escalada em Minas
O primeiro grampo que a gente bateu, na Serra da Piedade, a gente nunca tinha batido um grampo nem
tinha visto ninguém batendo. Então a gente levou uma marreta, uma talhadeira, um amigo nosso
produziu alguns grampos, que ele era, entendia um pouco de serralheria, tinha uma máquina de solda,
o Gilberto, que fez os grampos para a gente, e a gente foi na Serra da Piedade para conquistar uma via,
para bater um grampo de top hope. A talhadeira foi ficando tão abaulada, eram três pessoas, eu,
Fabiano e Emerson se revezando, acho que o Charles estava também, se não me engano, e nisso,
demoramos um dia e meio para bater um grampo (Risos). Devido, claro, a falta de experiência. A
gente achou que era natural, que todo grampo era batido assim (Risos). Depois fomos perceber que a
Serra da Piedade é constituída de Itabirito, que é um material muito forte, muito resistente, minério de
ferro puro praticamente, e a broca que a gente usou, a talhadeira que a gente usou, não era adequada.
Era uma talhadeira de construção civil. Provavelmente a mais barata da casa de material de
construção, que a gente comprou.
Uma geral em Minas Gerais
Eu sei que o exercito tem umas áreas de escalada militar, com objetivos e práticas bem diferentes da
escalada esportiva, no exercito o objetivo é usar o mínimo de equipamento possível, de uma maneira
mais rústica e na escalada esportiva, não, você usa uma quantidade de equipamento adequado para
fazer mais segurança, fazer a coisa de maneira mais confortável, equipamento mais leve, não é o forte
você ser minimalista, você usar pouquíssimo equipamento, não é um critério da escalada esportiva.
Eu acho que um marco da Escalada em Minas Gerais, foi a abertura da loja Mont Camp, lá na Savassi,
na década de 90, até então acesso a equipamento era uma coisa difícil, foi durante muitos anos, o
Brasil era um país muito fechado, a importação, a gente vinha de uma moratória externa do país em
86, que tornou os equipamentos importados extremamente inacessíveis à maior parte da população, e
não era só a questão do dinheiro, as vezes você tinha o dinheiro, mas não tinha onde comprar. Não
tinha uma loja, você não tinha internet, você não tinha site. Eu tenho uma história que exemplifica
isso, eu escalei durante muito tempo de kichute, era o sapato em que 9 entre 10 escaladores usavam na
época porque era um sapato barato, acessível e que resolvia, atendia a necessidade. A minha primeira
sapatilha de escalada importada eu comprei através de um escalador do Rio, demorou uns quatro
meses para chegar aqui, e veio uns três números a menos do que o meu pé. E não tinha a possibilidade
de devolver, tinha sito um investimento alto. Eu calcei aquela sapatilha, uma vector, da Boreal, e ela
ficou massacrando meu pé durante muitos meses, eu não conseguia botar o pé no chão com a
sapatilha, mas, como era a única opção para fazer vias um pouco mais difíceis, um pouco mais
extremas, eu fui usando, fui me adaptando, tanto que nessa época, eu Fabiano e o Emerson, fomos o
famoso trio parada dura, fomos os primeiros escaladores a conquistar vias e escalar vias acima do 9º
grau aqui em Minas Gerais.

Sobre a história da Lapinha
O que acontece é que o Escalador de uma forma geral, é um pouco contra o sistema né, é um pouco
fora da lei, a maior parte das áreas de escalada em Minas, nunca foram autorizadas a serem escaladas,
a gente escalava porque ninguém tinha conhecimento que a gente ia lá escalar. Você pega o Pico do
Baiano, uma parede próxima aqui de Belo Horizonte, tem 700 metros de parede, sempre foi proibida,
agora está oficialmente proibida porque a Vale do Rio Doce não quer deixar ninguém passar nas áreas
dela pra poder fazer escalada. Mas antes, não era autorizada, é porque antes ninguém tinha
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conhecimento que a gente ia lá. Você chegava na mineradora cinco horas da manhã, passava com ela
desligada, sem estar funcionado, sem nenhum operário trabalhando, escalava o dia todo e desce de
noite, sete oito horas da noite, no momento que minerado está novamente fechada, sem nenhum
funcionário. Com isso você consegue escalar. Se você for pedir autorização da Vale, for tentar
conseguir autorização, você não vai conseguir, eles não querem ninguém transitando por dentro da
mineradora. Não só aqui, em outros países também. A escalada tem a ver um pouco com a
contracultura, ser um pouco fora do sistema.
Eu entendo que precisa ter regra. Eu entendo que cada área tenha a sua capacidade técnica de
escaladores num dia, num determinado momento, eu até entendo isso, mas a escalada, a origem da
escalada, ela começou um pouco fora da lei. A gente entrava nas áreas sem pedir autorização. Chegava
e escalava. Áreas do Estado, áreas que não tenham “dono bem definido”, não tinha para quem pedir
essa autorização. A gente chegava e escalava, conquistava via, depois que começou haver esse monte
de proibição, depois que começou haver um aumento muito grande na carga de escaladores de áreas
de cada lugar e isso passou a precisar ser rediscutido. Passou a ser necessário reavaliar isso. Afinal,
quantas pessoas o Cipó comporta no final de semana? Quantas pessoas a Lapinha comporta? Eu não
sou biólogo, alguém tem que fazer essa conta.
Eu sou a favor de ter um controle. Hoje como tem muita gente, tem que haver algum controle.
Estabelecer um limite de carga, eu sou favorável, acho que funciona. Isso já usado em outras Unidades
de Conservação. Se você pega a Travessia Petrópolis – Teresópolis, na Serra dos Órgãos, lá também
você tem um limite. Tem um limite de pessoas que podem entrar no Parque e fazer a travessia a cada
dia, a cada final de semana. Isso é uma forma até de preservar. Ninguém quer chegar aqui na Lapinha
para Escalar e ter 400, 500 pessoas aqui dentro. A gente que conhece sabe que o lugar não comporta.
(Pergunto se ele acha que a gestão da Lapinha poderia ser exemplo para outras áreas) Poderia, poderia
servir para áreas que houver necessidade, porque tem muitas áreas que a frequência não é tão grande,
as vezes não tem a necessidade de controle, né? A escalada é um esporte que a gente busca liberdade,
não dá para ser livre tendo tanto controle em cima, são interesses conflitantes. (Questiono se essa
necessidade não se daria, portanto, nas áreas de escalada consideradas campo-escola). Provavelmente,
nas áreas que são próximas aos grandes centros, tem muita facilidade de acesso, você não tem que
caminhar muito. Por experiência eu sei que as áreas que você tem que caminhar um pouco mais, você
já vai eliminando muita quantidade de gente que não está disposta a fazer uma caminhada de uma hora
e meia, duas, para fazer uma parede.
Com relação às áreas particulares a conversa é outra. Se eu sou dono legal de uma área eu posso
determinar as regras para quem vai ter acesso à área ou não. Se eu não quero cachorro na área e as
pessoas começam a levar cachorro, eu me vejo no direito de fechar área. Ninguém mais escala agora.
Cabe aos escaladores se organizarem um pouco mais, começar a respeitar um pouco mais essas regras,
ter um diálogo aberto com os donos das áreas porque isso também é um negócio. Hoje tem áreas de
escalada que te cobram, R$10,00, R$15,00, para entrar. Se você vai no cinema, fica duas horas, paga
R$10,00 para ver um filme, porque não pagar R$10,00 para escalar. Eu acho justo, se você tiver uma
contrapartida, um banheiro, um mínimo de limpeza da área, de organização, eu acho interessante, eu
interessante até que mais áreas apareçam com infra-estrutura porque isso é benéfico para o esporte.
Isso dá mais força para o esporte, é possível aumentar o número de participantes, mais áreas
disponíveis, e dentro da lei, sem ter que fica pulando cerca, sem ter que ficar entrando fora do horário,
sem ter que ficar se escondendo do dono da área. Com o crescimento, se tornou necessário, né, tem
que ter, tem que haver esse controle, uma definição das regras.
O Brasil ainda tem sorte, que tem muitos lugares que você pode escalar sem ter que respeitar regras (o
entrevistado quis dizer que existem lugares que não estão regulados), é só você ir um pouco mais
longe, é só você ir mais distante. A questão é que as pessoas não querem se afastar muito de casa, as
pessoas querem um local de escalada que seja bacana, de preferencia a meia hora da minha casa. Esses
locais, vai haver sempre maior controle, maior número de regras. É necessário, devido à quantidade de
gente.
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Dentro do montanhismo a gente tem vários tipos de escalada. O escalador esportivo que quer sair de
casa, andar meia hora de carro, andar cinco minutos a pé e achar uma parede para escalar. Tem o
escalador que está disposto a fazer uma via mais alta, mas também com segurança, não quer se expor
muito ao risco, quer uma via grampeada, de preferencia grampos de cinco em cinco metros, sete em
sete metros, e tem também a escalada aventurosa, que hoje está em declínio, são poucas as vias que
são abertas nesse estilo ainda hoje. O que é o importante na escalada, é a aventura. A sua segurança
não é o fator que você mais se preocupa na escalada. São vias que você vai entrar num esticão de 30
metros e não vai ter nenhuma proteção fixa, sem ter uma proteção móvel, são vias que há risco de
morte em caso de queda, e você tem que estar disposto a assumir esse risco. O montanhismo engloba
vários tipos de escalada. Cada um tem uma realidade, cada um tem que ter regras e políticas
diferentes. É diferente uma área de escalada de via esportiva com via até 30 metros do que uma área
de escalada como o Baiano que você tem via de 600 metros, 700 metros, as regras são diferentes.
Sobre os tipos de vias e tipos de rochas
Minas nesse aspecto é um estado muito generoso. Você tem escalada de Boulder, Conceição do Mato
Dentro, Mar de Espanha, você tem escaladas longas, veja norte de Minas, Rubim, Pedra Riscada e
adjacências, Baiano, e você tem muita coisa esportiva, coisas médias, Serra do Cipó, Lapinha, com
menos, 20, 15 metros, Pedra do Baú, calcário, Minas nesse ponto é um estado muito generoso, muitos
tipos de rocha, para todo tipo de escalador.
Mais um pouco sobre história de Minas
O Tonico, apesar de não ser mineiro, já é de coração, mas ele nasceu no Rio de Janeiro, contribui de
uma maneira ativa na escalada em Minas Gerais. Ele trouxe na década de 80 o André Ilha pra cá, e
juntos, conquistaram as primeiras vias do Cipó, várias vias móveis na região, e o Cipó, por sua vez,
contribui para a escalada de Minas de uma maneira ímpar. É uma das principais áreas de escalada hoje
no Brasil.
Sobre o conceito de Escalada
Escalada para mim é um momento de liberdade, de paz, de encontro ali comigo mesmo, de
concentração, alguns momentos que fazem a vida valer a pena. O que acontece é que a escalada é mais
uma maneira de você encontrar com amigos no final de semana, e através desses amigos, ter uma vida
saudável. Eu brinco que muitas vezes eu venho escalar, não é pelo esporte em si, é pela companhia,
pelos amigos que eu encontro aqui, pelos amigos que eu fiz na escalada, a minha família. E isso é
legal, é legal a gente registrar isso, é legal a gente divulgar isso porque as pessoas as vezes se sentem
sozinhas e buscam amigos em áreas distintas, uns buscam nas drogas, outros buscam nas igrejas. Parte
dos benefícios que as pessoas atribuem à religião, são os amigos que as pessoas encontram na religião,
pela amizade que você faz lá. Eu acho que isso é possível na escalada. O que é importante é a gente
estabelecer essas conexões entre as pessoas, não deixar isso se perder. A escalada apesar de ser um
esporte um pouco solitário, sempre que você vem você depende de mais uma pessoa, você está
conectado nele, numa corda, o tempo todo, e essa conexão é importante. Importante na escalada, na
nossa vida, é importante a gente se lembrar disso. Estar sempre conectado com as pessoas e fortalecer
essas conexões.

FÁBIO COTTA DE ARAÚJO
Entrevista realizada no dia 30 de março de 2017, no prédio de Pós-graduação em Geografia da PUC
Minas. Belo Horizonte, Minas Gerais.
Sobre o contato com a Escalada e o Montanhismo
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A minha primeira caminhada foi aos 15 anos, vi aquelas montanhas lá no Caraça, ficava doido para
subir e depois mais pra frente, fui pro Rio e conheci a escalada no Rio. Já escalava assim, fazia
algumas coisas em livre né, mas não tinha material, nasci no interior né, Santa Bárbara era muito, não
tinha ninguém né, era só eu. No Rio, através de alguns amigos eu comecei a escalar. Fiz um cursinho
assim rápido né, de um dia mas, já sabia escalar né, só faltava equipamento. Eu ficava procurando as
cachoeiras e caminhava né.
Sobre a história da loja Mont Camp
Foi um geólogo (se referindo ao amigo do RJ), o Paulo Novic, ele trabalhava numa mina em Santa
Bárbara e era montanhista e escalava também. Depois ele abriu uma fábrica junto com o Leonel, a
Mont Camp, no Rio de Janeiro. E foi através dele que eu comecei a escalar. Em 1986, 87, foi quando
eu fiz as primeiras escaladas. Depois ele (Paulo Novic) abriu uma fábrica no Rio e foi daí que eu abri a
loja em Belo Horizonte, através dele. Uma franquia, na época nem existia isso né. A Mont Camp
começou com uma fábrica e depois veio as lojas, né. Fabricava saco de dormir, mochila, casaco de
chuva, de neve, de frio, quase todo material de montanha, calça impermeável, mochilas todas de
escalada, mochila de ataque, bem legal, bem variado o equipamento. BH não tinha nada ainda né, o
pessoal encontrava num restaurante, mas não tinha nada. (Intervenção minha: então você foi o
pioneiro em trazer equipamentos de aventura para BH) Sim. Foi em 1991 que eu abri a loja. Vendi
também para o corpo de bombeiro, operações especiais, e o bombeiro também na época, eu troquei o
material todo do corpo de bombeiro, de cordas, essas coisas, que eles só usavam aquelas coisas antigas
né, aqueles cintos de couro, abri também um escritório para isso, para vender equipamento de
segurança para prédio, depois que eu fechei a loja eu continuei algum tempo com esse material, com
essa coisa, acabei vendendo. A loja durou 4 anos. Teve sim, no princípio muita gente jovem querendo
conhecer, querendo ver, que muita gente não sabia o que que era né, já tinha visto alguma coisa, mas
não escalava, não fazia nada né, todo dia aparecia curioso lá, tinha um muro de escalada dentro da
loja, então ficava os amigos lá escalando, isso aí atraía muita gente. Foi praticamente o primeiro muro
de escalada de Minas Gerais. Foi antes da Sete Cumes. A loja era na Pernambuco, ali na Savassi,
quase na praça da Savassi ali, no quarteirão fechado da Pernambuco, uma loja grande, sobreloja, tinha
um espaço enorme lá em cima e na entrada, você já entrava escalando dentro da loja, um muro no
corredor, assim escalando, super legal.
Na época veio o Collor né, aquele confisco de dinheiro que ele fez, deu uma travada, quando abri a
loja, foi antes de eu abrir a loja, o Collor entrou né, em janeiro assim, eu abri a loja acho que em
junho, depois eu vou olhar, e ficou aquele comércio ruim, igual a gente está hoje, só mais devagar.
Igual eu te falei, eu vendia para o corpo de bombeiros, para a operações especiais, foi o que me
salvava, essas vendas por fora, porque a loja mesmo, era só para pagar as continhas mesmo, não tinha
muito retorno não.
Amigos que iam viajar também traziam as coisas, então as vezes deixavam de comprar e pediam a
algum amigo que ia viajar para comprar material, tinha muito isso também. O Collor nesse sentido até
foi bom porque ele abriu importação né, então a gente conseguiu ter mais acesso ao material, através
dele né, nessa abertura de importação, tinha muito imposto, mas já tinha. Eu mesmo comprava
material de amigos também, para revender.
Começou só no Rio mesmo. Não chegou a abrir muitas lojas não, no Rio tinham duas lojas, uma
primeira em Ipanema e a outra eu não lembro direito, uma loja maior. Em Ipanema, a pioneira era
menorzinha, uma loja legal também. E também não durou muito não, não expandiu muito não.
(Intervenção minha: será que é por causa da competição com outras marcas?) É pode ser, também. No
Sul eles já tinham uma tecnologia maior, já tinha mais tempo né, São Paulo também né, não sei
direito. Tinha umas três ou quatro marcas, a Mont Blanc, não to lembrando agora, mas eram poucas.
Estavam começando né, as marcas estavam se firmando nesse ano, crescendo. Não tinha uma grande
marca. As grandes marcas eram baratas né, era a Acampar, eram inferiores né, específico de montanha
eram poucas. Poucas e pequenas. (Quais perduram hoje, nacionais?) Acho que nem uma. (Risos). Não,
acho que tem sim, a Mont Blanc ainda continua, pequena mas continua. A gente quase não vê. São
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marcas que ficaram pequenas, não cresceram tanto não.
É, a escalada evolui demais né, tanto em vias quanto em pessoas, não é? Tem muita gente escalando,
vídeos no youtube com gente escalando vias de 10° grau, 11°, quase equiparando os montanhistas lá
né (Se referindo a Europa). Está quase. Mas a gente vai chegar lá ainda. A gente tem uma variedade,
uma gama enorme de montanhas, tudo quanto é jeito né, calcário, granito, está evoluindo bem, vai
chegar lá ainda.
Teve uma loja também da Acampar, que ela abriu também na mesma época, durou menos, foi na
Savassi também, uma lojinha pequeninha, também durou nada também não. Abriu e fechou rápido
também, acho que fechou antes da Mont Camp. Acho que era Acampar mesmo. E depois o que surgiu
foi aquelas lojas maiores né, Das Pedras depois né (intervenção minha: mas a Das Pedras surgiu
depois que você fechou sua loja?) Sim, bem depois. (e quando você fechou ainda não tinha academia
de Escalada?) Não. (Depois que vem a Sete Cumes?) É, bem depois. Ficou um tempo sem nada em
Belo Horizonte, nessa época. Eu também fui morar em Santa Bárbara, eu voltei para Santa Bárbara.
(Intervenção minha: parece que esse tipo de atividade sempre ficou concentrado ali na região da
Savassi, né?) É, o bairro que mais agradava né. Tinham lojas no centro, mas não vendiam nada de
específico, né, começaram a vender mosquetão né, essas coisinhas, mas pouco também. Não tinha
nada técnico, nada específico não. Coisas bem poucas mesmo. (você ainda escala, pratica
montanhismo?) Escalo. Sempre estou fazendo alguma coisa. Estou escalando pouco né, mas escalo.
Sempre que eu poço eu estou dando uma “escaladinha”.
Sobre a tecnologia dos produtos
O Brasil não fabrica quase nada né, de material, mosquetão, material assim, não tem uma tradição né.
Essas mochilas todas que começaram a ser feitas foram copiadas, né, de lá de fora, não foi nada feito
aqui no Brasil. Acho que nesse quesito estamos engatinhando ainda. Corda, tem corda, mas, em São
Paulo tem fábricas já né, mas acho que ainda está bem leve ainda. Pode ser que evolua alguma coisa.
Andaram tentando fazer equipamentos, mas não são nada assim, interessante não. Alguma coisa foi
feita, mas não tem como competir. Muitos amigos, na época, a gente fazia material né, inventava
alguma coisa, eu mesmo já fiz nut, já fiz Cliff ranger, ganchinho para conquista né, fazia com mola de
carro, mola de Kombi, de aço, fazia nut cortado com alumínio, com pedaço de alumínio a gente já fez,
fazia em casa, artesanal, no esmeril, pegava resto de alumínio, fazia uns nuts, atravessava umas
cordinhas, furava, já fiz, devia ter guardado né, de lembrança. Acho que o Cliff ranger eu tenho até
hoje ainda, uns dois que eu fiz, de aço. Uso até hoje. A gente ficava sempre inventando umas coisas,
tentava fazer alguma coisa nessa época né. Chegavam uns amigos com alguma coisa e mostravam na
loja lá, “olha o que eu fiz”, sempre tinha isso.
Sobre os países fonte da produção dos equipamentos
Os pioneiros mesmo foram os europeus, Itália, França, e Estados Unidos, foram os primeiros
escaladores, Espanha também né, aqueles países quase todos na Europa, teve um boom muito grande
na época da escalada, das conquistas né, tanto que os nomes dos materiais são os nomes dos caras que
fizeram as montanhas né, Ferrino, eram sobrenome de escaladores né, quase todos esses materiais hoje
em dia que a gente usa, La fuma, Cozin, não estou lembrando direito, não grava esses não, mas quase
todos os equipamentos eram nome de escaladores, os primeiros que começaram a fazer os
equipamentos em casa e tudo, e viravam fábrica, praticamente todos. (Intervenção minha: então o cara
inventava o equipamento que ele precisava para escalar e depois esse equipamento virava tecnologia?)
Isso, quase todos são assim, a maioria. Quase todas essas fábricas grandes vieram daí. Ferrino, Salevo,
essas lojas todas são sobrenome de escaladores. Os próprios escaladores que foram os donos das
fábricas. As primeiras fábricas né, veio disso mesmo.
Sobre o conceito de montanhismo/escalada
É essa liberdade, né, estar na montanha né, chegar a lugares que ninguém vai, tá na montanha mesmo,
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viver na montanha. É muito bom essa liberdade, esse vento da montanha, astral, natureza né, tudo,
animais né, tudo a ver.
Mensagem
A mensagem é ir para a montanha mesmo né, escalar mesmo, não só coisa pequena, fazer escaladas
grandes né, e viver na montanha! A mensagem é escalar mesmo, viver na montanha! Seria o ideal né,
pra quem consegue, é uma dádiva.
Tem muito lixo, eu mesmo já trouxe muito lixo, mesmo nos cumes de montanha, sempre estou
trazendo, vidro, tudo, sempre encontra. É uma vergonha né, o próprio montanhista deixar lixo,
acontece no mundo inteiro né, não só no Brasil, você vê o Everest, tá lotado de lixo lá, absurdo né, as
garrafas de oxigênio, usou o pessoal não quer usar mais e joga pra lá, tem sim, e isso é preocupante
mesmo, e não vai mudar tão cedo né, essa cultura nossa de jogar lixo né? Melhorou muito, tem
melhorado mas ainda a gente sempre encontra lixo.

GUILHERME SILVA MOREIRA
Entrevista realizada no dia 14 de agosto de 2016, em Montes Claros, Minas Gerais.
Sobre a Escalada em Montes Claros
Bem, a Escalada em Montes Claros, começou bem antes de 1987, quando dois integrantes do exercito
que são o Eduardo Gomes e o Cesar Sobrinho, após que eles saíram do exercito eles montaram, um
grupo, um clube, e esse clube já vinha fazendo atividades relacionadas ao montanhismo, a escalada.
Tudo começou aqui no Campo Escola Pedreira, onde eles abriram as primeiras vias de escalada e com
o passar do tempo a prática foi aumentando com o pessoal mesmo do exercito e outras pessoas que
não eram do exercito começaram a fazer parte do grupo e desse grupo de pessoas, eles dividiram em
dois grupos, um grupo que gostava muito de frequentar cavernas porque, eles passaram a explorar a
região aqui que é rica em calcário e acabaram também fazendo algumas atividades em cavernas, de
espeleologia, aí o grupo ele foi ramificado em dois, o clube excursionista e o Espeleogrupo Peter
Lund. Do clube excursionista o Cesar dividiu em dois, porque o clube excursionista começou a ter
menos frequentadores, e o Cesar montou um clube chamado clube aventura. Aí esse clube aventura
ficou mais voltado a parte de escalada, tradicional, esportiva, dentro da região aqui de Montes Claros.
Só que eles ficaram mais concentrados aqui na Pedreira mas faziam algumas atividades no entorno
aqui do município de montes claros. Eu comecei a frequentar o grupo quando eu fiz o curso de
espeleologia, e acabou, dentro do curso, tendo uma área de montanhismo, que era Técnicas de
Escalada, de rapel, então algumas técnicas voltadas para a prática de escalada. Acabei participando de
muitas atividades dentro da espeleologia, mas o que eu gostava mesmo era de escalar, de subir, aí eu
junto com outros amigos, pessoas mais novas que começaram a surgir, como o Carlinhos, o Marcelo,
pessoas que vieram mais novas, começaram a ter essa dissipação da escalada esportiva, abri
começaram a abrir outros setores de escalada além do CEP (Campo Escola Pedreira), esses novos
setores, e hoje a escalada esportiva está bem ativa, bem frequente.
Hoje o cenário atual aqui em Montes Claros, já tem um grande número de participantes,
principalmente pessoas mais novas, tem adolescentes, jovens, que mostraram interesse na prática de
escalada, na época mais antiga eram pessoas mais velhas que acabavam participando. Com essa busca
por novos integrantes, acabou por demanda de procura de novos setores, porque a Pedreira estava
muito saturada, com muitos participantes e com poucas opções de vias e dificuldade. Aí eles
começaram a abrir e achar novos setores de escalada na região de Montes Claros. Hoje já existe uma
associação, que antes não existia associação, existia os grupos. A associação é a AENMG –
Associação dos Escaladores do Norte de Minas Gerais. Essa associação já tem atuado junto com
outros grupos ambientais, como a Secretaria do Meio Ambiente, e ela tem tido uma comunicação
excelente com os proprietários dos points de escalada, porque a maioria dos points é dentro de área
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particular. Está tendo uma comunicação, um diálogo com os proprietários, então tem uma parceria ali
de comunicação também com os escaladores atuais, para ter uma conscientização. Da questão de não
sujar o ambiente, não deixar o lixo, recolher todo e qualquer lixo, evitar acender fogueiras e deixar ela
acesa, evitar acender fogo, sempre está recolhendo e trazendo de volta o seu lixo. Esse que está o pé
hoje, os grupos que tinham antigamente já não existem mais, nem o excursionista nem o clube
aventura. Existe apenas a Associação, com vários filiados e esses filiados contribuem para um todo
com a região e a divulgação da escalada no Norte de Minas. Na minha percepção, ate mesmo a
degradação do meio ambiente tem um impacto muito grande, mas os locais de escalada tem tido uma
preservação maior porque a associação, já em determinada época do ano, reúne com seus integrantes,
fazem mutirão para manutenção de trilha, manutenção das vias, manutenção das áreas onde vai ser
passagem com a vegetação, então tem uma limitação ali, então as trilhas são sempre bem marcadas,
então não tem um impacto de muita degradação, apesar que a frequência aos locais de escalada é
muito diversificada, porque não é uma quantidade enorme de escaladores, sempre tem uma porção em
cada local, mas com aquela consciência. Tenho notado que tem preservado, você vê animais que
frequentam os locais de escalada. Você vê muito mocó aqui, antes eles já estavam quase sumindo,
hoje você já vê muitos animais silvestres nesses locais de escalada. Sempre haverá um mínimo do
impacto ali, mas cada escalador tem a sua consciência e essa consciência de preservar também, não só
de escalar.
Sobre a Escalada nas olímpiadas
De uma maneira geral é um salto, um ganho, que eu posso dizer que é um ganho para a comunidade
inteira de escalada. Porque agora que ela está sendo reconhecida. Principalmente na Europa, que tem
300, 400 anos de escalada. Só agora que ela veio ter como um esporte. Então é um ganho muito
grande. E para nós, brasileiros, também é um ganho muito grande, que é um esporte que integra e que
pode ser integrado ou “ambientalizado” para qualquer comunidade, para qualquer pessoa pode
praticar, independente da idade. (Pergunto o que é a escalada para ele. Depois de uma longa pausa, ele
responde) É vida! Aquilo que você absorve, aquilo que você integra, aquilo que você transforma,
aquilo que você desafia, aquilo que você conquista, aquilo que você transpira, aquilo que você sangra,
aquilo que você chora, aquilo que você sorri, aquilo que você ama, é aquilo que você vive. Essa é a
escalada.

GUSTAVO CARROZINO
Entrevista realizada no dia 15 de setembro de 2016, na sede do CEM, em Belo Horizonte, Minas
Gerais.
Sobre contato com o Montanhismo e Escalada
Eu sou carioca, filho de dois montanhistas, Carlos Carrozino e Layla Carrozino. Meu pai e minha mãe
se conhecerem no Centro Excursionista Rio de Janeiro, um clube de montanha lá do Rio de Janeiro.
Meu pai começou a escalar na década de 60 e está na ativa até hoje. No Rio de Janeiro os clubes
começaram na década de 1910, o primeiro clube brasileiro da América Latina, o Centro Excursionista
Brasileiro, que é de 1919, e a partir daí os clubes no Rio de Janeiro começaram a se perpetuar. Então,
os clubes têm um papel muito importante no montanhismo brasileiro que era quem congregava essas
pessoas que gostavam de ir para o mato, que gostavam de fazer montanha. No inicio era grande
maioria eram estrangeiros que moravam no Brasil, já praticavam nos seus países de origem,
austríacos, italianos, alemães, que já praticavam montanhismo. Chegaram no Rio de Janeiro, aquele
“disbunde” de montanhas, Petrópolis, Teresópolis, Rio de Janeiro e começaram realmente a conquistar
vias e enfim, começaram a praticar o montanhismo e a difundir. Então, eu venho dessa cultura desde
criança, de montanhismo, de clube, apesar de eu não ser montanhista desde criancinha, eu convivo na
montanha desde criança, meu pai me levava para acampar, aquilo dali era uma grande família, era
muito legal. Em 2003 eu vim para Belo Horizonte.
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Sobre a fundação do CEM, o papel dos clubes e a visão sobre o montanhismo e a escalada em geral
Eu estava começando a escalar e aí eu comecei a procurar um clube, em BH, para me enturmar, vim
para cá sozinho, e procurei e não achei. A única associação, congresso de montanhismo que eu
encontrei foi a Associação Mineira de Escalada – AME, mas ela não é um clube, ela é uma associação,
são pessoas que se juntam em torno de um ideal. Então em janeiro de 2003 eu vim para Belo
Horizonte, desafio pessoal, vim sozinho, procurei em BH um clube de montanhismo, até para me
enturmar, começar a praticar o montanhismo aqui em Minas Gerais, não conhecia praticamente nada e
não achei nenhum clube, achei a Associação Mineira de Escalada. É uma associação, são pessoas que
se juntaram em torno de um ideal para representar os escaladores de Belo Horizonte e região, Minas
Gerais de uma forma geral, mas não era um clube da forma como eu estou acostumado. A associação
mineira de escalada não é um clube propriamente dito, como eu estou acostumado a ver um clube. O
Centro Excursionista Rio de Janeiro assim como os outros clubes lá do Rio de Janeiro tem encontros
semanais, sociais, onde as pessoas se encontram na sede do clube, se conhecem, conversam, marcam
as atividades. E tem as atividades oficiais desses clubes. Os clubes oferecem cursos, e a Associação
Mineira de Escalada era uma coisa diferente. Já estava com uma certa amizade com o “Fox”, que era
presidente da AME naquela época e numa caminhada que a gente estava fazendo na época eu até
sugeri para o Fox começar a instituir esse modelo de montanhismo, de clube, dentro da Associação
Mineira de Escalada. Ele falou: “Xaxa” (apelido do Gustavo Carrozino), isso não vai vingar, mais
fácil você fundar outro clube. E assim foi feito. Pelo menos, foi uma tentativa. Em 2003 eu e mais três
pessoas, eu, Salim, o Flávio Sabino, da Sete Cumes, Aline e na época era namorada do Flávio.
Fundamos o CEM. Pegamos o estatuto do CERJ, mandei localizar Centro Excursionista Rio de
Janeiro, substituímos por Centro Excursionista Mineiro, e assim foi feito, fizemos uma reunião
inaugural, inicial, fundamos o CEM. E nada mais foi feito. Estava todo mundo “latindo para
economizar cachorro”, todo mundo correndo atrás, todo mundo com duas, três atividades, então a
gente teve uma segunda reunião e o negócio não foi para a frente. No dia 18 de agosto de 2004, eu
recebo um telefone do Eustáquio (se referindo ao Eustáquio Melo Júnior, um dos autores do guia das
escaladas de Minas) na época eu não conhecia o Eustáquio pessoalmente, só de nome, e ele me ligou,
falou “Gustavo, você que está com a ideia de montar um clube, Centro Excursionista Mineiro, é você
se importa de vir aqui pra gente conversar?” Fui até a loja que eles tinham aberto na época, e quanto
eu cheguei lá tinha umas 15 pessoas eu levei o estatuto e ele falou, “Está fundado o CEM”, e assim
foi. Eu falei, “olha o CEM já foi fundado há algum tempo, mas não foi registrado, enfim”, aquela
primeira reunião social, ela entre aspas, foi cancelada. E a partir dessa data, dia 18 de agosto de 2004,
a gente começou a se encontrar todas as quintas-feiras, no inicio a gente se encontrava lá nessa loja, já
fechou, depois na Sete Cumes, aí era uma reunião realmente social, porque era num bar, tinha cerveja,
tinha o motivo da escalada que é um bar que tinha um muro de Escalada. Os escaladores se
encontravam ali naturalmente, e a gente começou realmente a praticar a filosofia do Clube, que eram
atividades oficiais, que a gente chama de pranchetas e essas pranchetas na verdade, é uma cópia de
como é feito lá no CERJ. Bom, na época, meu pai era vice-presidente do CERJ, na época o Valdeci
era o presidente do CERJ, e a gente fez a primeira atividade conjunta, que foi uma travessia Lapinha –
Tabuleiro. Então nessa travessia o Eustáquio e o Valdeci, o Valdeci é um historiador do montanhismo
brasileiro, ele conversou com o Eustáquio e falou com ele, o Rio de Janeiro já teve mais de cem
clubes, e só sobreviveram, só tiveram longevidade no montanhismo brasileiro aqueles adquiriram a
sede própria. No primeiro ano, o Eustáquio tinha acabado de lançar os guias da escalada de minas,
então ele já tinha conversado com muita gente, tinha contato com muitas pessoas, ele conseguiu
angariar uma série de pessoas para a gente “rachar” e comprar uma sede própria, que é onde a gente
está aqui hoje. Então, no primeiro ano do CEM a gente conseguiu comprar a sede própria e estamos aí,
porque o clube tem a sazonalidade, o montanhismo é praticado de forma sazonal, no ano a gente tem a
temporada e a época que é fora de temperada. Na época fora de temporada as pessoas se dissipam,
para se encontrarem de novo no inicio da temporada, mas se não tiver uma sede, se não tiver um ponto
de referência, as pessoas acabam se dissipando demais e o clube morre. Porque o clube, na verdade, é
uma ideia, um sonho, é um ideal, e o ideal mora na cabeça das pessoas, se as pessoas não têm um
ponto de encontro estabelecido, forte, as pessoas se dissipam e a ideia se dissipa. Como diria Raul
Seixas, “sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade”.
E o CEM, hoje, nos seus doze anos de idade é uma realidade.
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Então o montanhismo é praticado, ou por pessoas dentro de um clube, ou por pessoas fora de um
clube, você não é o obrigado a pertencer a um clube para praticar o montanhismo. É justamente isso, é
a liberdade. Você opta por participar de um clube se você se identifica com aquele clube. No Rio de
Janeiro são diversos clubes, e cada um tem uma personalidade que é personalidade coletiva daquelas
pessoas que ali estão. Então, tem clube que é mais de farra, tem clube que é mais de caminhada, tem
clube que é mais de escalada, enfim, cada clube tem a sua peculiaridade que as pessoas vão se
identificando mais. E outras pessoas não gostam do montanhismo via clube, elas querem uma coisa
mais independente, e tudo é válido. O CEM tem um objetivo que é promover o montanhismo, não só
através das atividades oficiais, mas através dos cursos de capacitação, curso básico de montanhismo,
curso básico de escalada, das oficinas de alto resgate, oficina de manutenção de trilha, da promoção de
palestras, a gente tem eventos aqui, o CEM convida, quando uma pessoa faz alguma coisa interessante
a gente chama essa pessoa para vir aqui dar uma palestra, aberto a comunidade, não é fechado só para
o CEM, a gente tem uma videoteca, uma biblioteca, tudo isso é uma forma de promover o
montanhismo. Em relação aos clubes, como que o clube pode promover melhor o montanhismo do
que a forma independente, o clube por ser um local geográfico de congregar essas pessoas, eu quando
cheguei aqui em BH, olhei para um lado, olhei para o outro, não achei nada, se eu não tivesse tido essa
ideia, e outras pessoas compraram essa ideia, e não tivesse o clube, eu ia encontrar uma serie de
amigos, pessoas que já praticavam o montanhismo, pessoas que não praticavam o montanhismo e
começaram a praticar aqui no CEM, a gente ia esbarrar na rua, pedir desculpa e cada um seguir o seu
caminho e a gente ia perder esse contato. Então, o clube é um local onde as pessoas se conhecem e da
onde saem parcerias. Eu não digo apenas parcerias. Sou a prova viva. Saem pessoas, eu nasci de um
encontro dentro de um clube, minha mãe conheceu meu pai dentro do CERJ, e recentemente nasceu o
primeiro filho do CEM, que foi fruto de um casal que se conheceu aqui, nasceu, e inclusive essa
criança tem o meu nome em minha homenagem (risos). Então eu fico muito grato por isso, é uma
felicidade quando você vê a coisa se perpetuando. E o montanhismo, assim como as montanhas, é
eterno. As pessoas passam e o montanhismo fica. As vias ficam. No domingo agora faleceu Salomite
Fernandes aos 90 e alguns anos e ele foi um montanhista tremendo que transitou por vários clubes e
tem diversas vias de escalada. Hoje existem vias de escalada, a via mais antiga é de 1912, e a gente
tem dentro do montanhismo um código de ética onde as pessoas que conquistam é que são, entre
aspas, as donas da via, que autorizam a “regrampeação”, que autorizam você alterar um traçado, por
algum intemperismo que tenha tido na rocha, ou alguma vegetação, ou algum ninho, enfim, e o clube
vem cumprir um papel de tomar conta dessas vias, hoje em dia muitos conquistadores, conquistam a
via e doam a via ao clube, então, entre aspas, apesar do conquistador ser aquela pessoa que foi lá,
bateu o grampo, mas quem tem o direito autoral, sobre autorizar, “regrampear”, fazer manutenção da
via é o clube. Então hoje, Minas Gerais, por exemplo, tem a via do Paulinho que é uma via da década
de 60, se tive um grampo quebrado ali vou perguntar para quem, os conquistadores estão vivos, pode
até estar vivo, mas as vezes você não consegue nem o contato daquela pessoa, eles já pararam de
escalar, já saíram do meio, então, o clube tem esse papel também de manter as vias, do direito autoral
das vias, de executar a manutenção, ou autorizar a execução da manutenção dessas vias de escalada.
Os clubes atendem uma demanda mais local. O Centro Excursionista Mineiro, por exemplo, apesar de
ter o nome mineiro, atende mais a região de Belo Horizonte. Existem em outras localidades, outros
clubes, Associação Fernão Dias de Montanhismo de Pouco Alegre, enfim, tem uma série de outras, em
Juiz de Fora tem, Araxá tem, que são associações locais, que representam um grupo de pessoas
daquela localidade e para unir esses clubes, essas associações, a gente fundou, não me lembro agora o
ano, o CEM participou inclusive da fundação da Federação Mineira de Montanhismo e Escalada de
Minas Gerais – FEMEMG, que é pra dar um ganho maior, de escala, dar mais voz aos montanhistas
mineiros. Hoje a Associação Mineira de Escalada é filiada a FEMEMG, o CEM, enfim, uma gama de
associações, e que as pessoas que fazem parte dessas associações são dos clubes, então tem lutas que
são lutas de clube, mas que você pode utilizar o nome da associação, dá mais peso, para aquela voz.
Um dos ganhos do montanhismo via clube é realmente a gente conseguir uma tramitação maior que
traz autoridade, para negociar um acesso, para tentar algum beneficio no congresso nacional, numa
Assembleia. (Interrompo, aproveitando o ensejo para perguntar mais especificamente sobre a questão
dos acessos às áreas e proibições)
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No Rio de Janeiro, a grande maioria dos escaladores começam a escalar na rocha e aqui em Minas
Gerais, ultimamente, se tem percebido que as pessoas começam a escalar na academia e depois vão
para a rocha. Parece bobeira, mas a forma de você começar a escalar, ela tem um grande impacto no
comportamento das pessoas na área de escalada. Se você está acostumado a escalar numa academia,
começar a escalar numa academia, você acaba trazendo aquele seu comportamento, sem maldade né,
mas acaba levando aquele seu comportamento para o meio do mato. Então você acaba levando gente
demais, colocando um celular com uma caixinha de som, faz um churrasco, alguma coisa assim, e
acaba criando conflitos. Hoje me dia o que a gente percebe é que tem muitas áreas de escalada sendo
fechadas por falta de educação, é difícil você educar uma pessoa que é mal-educada, né? A pessoa que
joga papel na rua na cidade, vai jogar lá no meio do mato também, então tem coisas que não se ensina,
quem tem que ensinar é pai e mãe, mas tem coisas que os clubes e principalmente as academias tem
que realmente batalhar, martelar na cabeça das pessoas que tem que ter um comportamento, tem que
ter uma cordialidade, se a área é particular, tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, se o cara vende
um docinho, por mais que seja ruim, compra um docinho do cara, essa troca, você vai ali, você vai
receber montanha, o que você vai doar, você escalar e dizer que gosta da montanha, amante da
natureza, ok, mas o que você realmente faz por ela? Se você só vai lá e não suja, e volta, você não está
fazendo nada mais do que sua obrigação. O ideal é que você possa fazer um trabalho de contenção de
trilha, que você possa recolher lixo que não foi você quem deixou de melhorar a sinalização para
evitar o impacto ambiental maior, e os clubes estão aí para isso também, para auxiliar. Eu costumo
dizer que vinte pessoas com consciência ambiental, com consciência de mínimo impacto causam
menos impacto do que cinco pessoas que não têm consciência. Cinco pessoas que vão fazer uma
trilha, caminham lado a lado, fazem uma estrada no meio da trilha.
É uma questão interessante que você colocou. Qual é o papel da academia, qual é a responsabilidade
da academia no escalador que ali treina e vai escalar na rocha? Tem uma responsabilidade, tem. A
educação básica é responsabilidade de pai e mãe e da própria pessoa. A gente não pode imputar na
academia uma falta de educação cívica da pessoa. Uma pessoa que não sabe dar bom dia, boa tarde,
boa noite, não sabe fechar uma porteira, não sabe que não pode fazer fogueira no meio do mato, mas
tem outras coisas que a academia pode e deve fazer. A maioria até faz, tem panfleto, cartaz, de vez em
quando fala, mas não são todas. O ideal é que essa parte de educação, educação para a montanha fosse
feita de forma incisiva e mais frequente. Essa nova geração, não vou dizer nem de escaladores, nova
geração de pessoas, que acaba ignorando o que já foi feito, achando que tem o rei na barriga e que o
mundo foi feito para ela, é obvio, não se pode generalizar, mas muitos locais de escalada levaram anos
de luta, de discussões, de negociações, e por causa de um ou dois que deixaram uma porteira aberta e
fugiu uma vaca, que não deram bom dia boa tarde boa noite para o senhorzinho, entendeu, é o que
uma pessoa que tem uma propriedade particular e cobra cinco reais para o cara botar o carro ali dentro
o cara sai sem pagar, entendeu, pode deixar no correio, em baixo da porta, o cara vai embora sem
pagar mesmo, sabe, são coisas pequenas que botam a perder anos e anos de negociações de pessoas
realmente comprometidas com montanhismo. Então realmente isso é uma coisa que a gente tem que
policiar no local. A gente tem que ser fiscal de nós mesmos, a gente tem uma sociedade de
montanhismo, um esporte que é auto regulamentado, um esporte que não existe uma regulamentação
em Lei, Deus queira que não tenha, senão vão mandar a gente botar luva para escalar, como já se
tentou fazer isso lá no Rio de Janeiro. Coisas absurdas, porque quem legisla não é escalador, por mais
que você tenha uma associação, uma federação por trás que possa dar um suporte, quem legisla não é
escalador, pode ter algum interesse por trás também, que venha a cercear o nosso direito, a nossa
liberdade. Então enquanto a gente puder se autorregular e a gente, a comunidade respeitar essa
autorregulação, isso vai funcionar bem e não vai demandar uma regulamentação de cima para baixo.
(Interrompo refletindo sobre a questão da escalada ser vista como esporte, ou como filosofia de vida,
no sentido de pensar até onde devem haver regras ou não).
Primeiro não era escalada, era montanhismo, sempre foi o montanhismo. Então antigamente as
pessoas não conquistavam vias, conquistavam montanhas. E depois que a montanha foi conquistada
por um acesso, vamos conquistar um outro acesso, aí começaram a multiplicar as vias, e as vias eram
de montanhas. Aí depois começou a aparecer pessoas que gostavam de escalar paredes. Aí daqui a
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pouco começou a aparecer pessoas que gostavam de escalar pequenos blocos de pedra, então as
modalidades começaram a se multiplicar. Escalada tradicional, escalada em móvel, escalada esportiva,
Boulder, indoor, e a escalada indoor agora se tornou esporte olímpico, então sempre quando algum
que não entende muito de escalada pergunta sobre a escalada eu costumo trazer para o futebol: existe
futebol de campo, society, salão, futebol de botão, são esportes, é tudo futebol, mas são esportes
completamente diferentes, então hoje, futebol é um esporte olímpico, futebol de campo, o society não,
o de salão não e o de botão também não, mas futebol é um esporte olímpico. Então a escalada é um
esporte olímpico, escalada esportiva é, quando fizeram algumas chamadas, escalada é um esporte
olímpico, botaram escalada em rocha. Mas a escalada em rocha não é um esporte olímpico, é a
escalada esportiva. Então realmente, hoje tem pessoas que só escalam indoor, são atletas, realmente
são atletas, tem a alimentação toda diferenciada, fazem exercícios específicos para fortalecer
determinado musculo porque são atletas que acabam nem indo para a pedra. Tem escaladores que não
usam corda, escalador que não usa corda só escala Boulder, cada um na sua, cada um feliz na sua
modalidade, eu sou dessa filosofia. Mas a gente realmente tem que tomar cuidado para que essa
filosofia de vida que a gente tem, do montanhismo, esse romantismo do montanhismo, não venha
morrer. E uma das coisas que tem comprometido a existência desse romantismo é a obrigatoriedade de
contratação de guias de parque. Salomite Fernandes morreu há pouco tempo, era uma pessoa que
conhecia a serra dos órgãos como ninguém nesse país, imagina se lá na serra dos órgãos que tem uma
quantidade de guias enorme, fosse obrigatória a contratação. E essa pessoa que conhece mais do que
qualquer guia fosse obrigada a contratar um guia. Uma coisa é o turismo de aventura, outra coisa é a
pessoa quer ir lá e fazer uma trilha que ela não conhece, que ela não tem capacidade de fazer. Por
exemplo, o montanhista que quer fazer uma trilha, tem um mapa, tem uma bussola, sabe mais ou
menos, ele tem o direito de se perder e poder se achar. Esse é o romantismo do montanhismo, é a
descoberta, o desbravamento, não quer dizer que ele vai pegar um facão e sair no meio do mato
matando arvore, ele vai fazer uma travessia, as vezes ele vai até desbravar um caminho novo, outra
travessia, ele está logico, dentro das permissões de cada parque, se pode abrir caminho ou não, mas é o
direito ao risco, direito ao excursionismo, direito à prática do montanhismo clássico, de você sair de
um lugar, chegar no outro, e poder ter direito a se perder e poder ter direito a se achar.
Hoje o montanhismo nacional está realmente bem estruturado. Tem uma serie de estados que tem suas
federações, a Federação Gaúcha de Montanhismo, Paranaense, São Paulo, Catarinense, Capixaba,
Ceará, Paraíba, tem muitos estados que já tem uma Federação. E todos esses estados estão
confederados na CBME, que é a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada que tem dado
muito suporte às federações nas suas lutas locais. Então, recentemente teve a semana brasileira de
montanhismo no Rio de Janeiro organizado pela CBME e a gente foi lá para participar de um painel
justamente falando do acesso. E a CBME faz a ponta com a Acesso Panam, uma Associação que
trabalha em prol da abertura de locais de escalada, de caminhada, e na época a gente estava e ainda
está, com uma luta para a abertura do montanhismo no Caraça. O Caraça hoje é uma área espetacular e
que apesar de não estar oficialmente fechada para o montanhismo, existe lá a obrigatoriedade da
contratação de guias, é uma RPPN, uma propriedade particular, pertence à Igreja e você só pode
praticar o montanhismo lá, você só pode acessar os cumes com a contratação de um guia deles, o
problema é que só tem um, acho que era agora tem dois guias, mas são guias voluntários, lógico, eles
recebem, mas se um dia eles não tiverem afim de não te atender eles não atendem e se você vai lá e
eles já estão contratados (por outras pessoas) você não vai. Existem pessoas, inclusive até dentro do
CEM, que já foram muito para o Caraça, que já desbravaram aquilo ali como ninguém, como nem os
próprios guias conhecem, tem picos lá que nem os próprios guias não conhecem e se a gente quiser ir
a gente não vai, porque o guia não vai, então ninguém vai. É uma forma de manter aquela área
fechada. Então a gente está na batalha aí, via Federação, com suporte da CBME para abrir essa área
pelo menos para as atividades oficiais dos clubes. Os clubes têm guias capacitados para levar e trazer
essas pessoas com segurança até o cume e retornar. Então o Caraça é uma área espetacular que a gente
está tentando liberar esse acesso. E assim como a nossa batalha pelo Caraça, tem uma série de outras
batalhas, a gente acabou de presenciar uma batalha aí de 10 anos, da Associação Mineira de Escalada,
para abrir a Lapinha. Eu não moro mais em Belo Horizonte, moro em Porto Alegre, e nos doze anos
que eu fiquei aqui em Belo Horizonte o Baú se manteve fechado. Abriu recentemente, há pouco
tempo. Eu não conheço o Baú, eu nunca fui no Baú, porque era fechado, uma área particular que
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estava fechada a escalada e agora abriu. Então, quem vai no Baú tem que, não só se policiar como
policiar as outras pessoas para que elas se comportem para que o Baú não feche novamente. O Baú,
inclusive nessa semana brasileira de montanhismo, teve uma outra palestra do pessoal do Paraná que
falava justamente dessas batalhas que eles tinham para abrir um local, dali a pouco vinha um ou outro,
fazia uma besteira ali, local fechado. Então, um trabalho de cinco, seis anos, por causa de duas
pessoas, ia por água abaixo. Uma experiência internacional que eu tive, foi Torres del Pane, que é um
parque internacional espetacular, que recebe pessoas do mundo inteiro para fazer umas travessias
maravilhosas e há pouco tempo atrás teve um incêndio causado por duas pessoas que “tacaram” fogo
no papel higiênico. E aí, nessa, “lambeu” aí sei lá quantos hectares, morreu gente, morreu bicho. O
parque não fechou por conta disso, está aberto. Foi um acidente o pessoal foi multado, tem uma série
de restrições, você não pode fazer fogo, tem locais específicos para você acender o seu fogo, o seu
fogareiro, e uma cobrança muito grande, uma orientação, até chata de tão insistente que é que não
pode fazer fogo. Mas, manteve o parque aberto. O motivo do Caraça até hoje ter essa obrigatoriedade
da contratação de guia, é justamente essa, que também houve um incêndio provocado por queima de
papel higiênico. O montanhismo mineiro vem crescendo muito nos últimos anos, não só em Belo
Horizonte, mas no interior também está começando a “pipocar” essas pequenas associações, cinco,
dez, quinze, vinte pessoas numa associação de uma determinada localidade. Então hoje a Federação, a
FEMEMG, tem um papel crucial no fomento dessas pessoas se associarem como também dar suporte
a essas pessoas, material, disponibilizar, de repente uma apostila, uma pessoa para ir lá dar uma
palestra, um curso básico de montanhismo, uma coisa nesse sentido de forma que as pessoas possam ir
para a natureza, para a montanha e não fazer besteira. Porque hoje o nosso grande problema é a falta
de conhecimento e a falta de conhecimento leva as pessoas a fazerem besteira.
O que o Eustáquio e o Daniel fizeram (se referindo aos autores do Guia das Escaladas de Minas) foi
um trabalho hercúleo. Montar um guia de escalada em Minas Gerais. Hoje em dia, o que está
acontecendo, na verdade, é que pessoas estão montando os seus próprios guias locais, por exemplo,
em Ferros existe uma fazendo de propriedade do Antônio Carlos Magalhaes (Tonico), no site do
Tonico Magalhães tem o guia da escalada de Ferros. Esse guia ele não está no guia da Escalada de
Minas até porque o guia da escalada de Minas é mais antigo do que a primeira via nessa propriedade
que hoje conta com mais de 160 vias de escalada, então hoje, o que está acontecendo são as pessoas
dessas associações fazendo seus próprios guias. Então hoje existe muita informação dissipada. Muita
informação que está espalhada. Falta justamente uma ferramenta que possa agregar toda essa
informação. Existe um aplicativo de escalada que ainda é muito incipiente, o Google ajuda bastante
nessas nossas procuras por informação das escaladas, mas seria interessante que tivesse um ponto
centralizador. Isso daí eu acho que é papel da CBME, congregar essa informação, mesmo que, vamos
colocar aí, a FEMEMG congregue as informações de Minas, e reporta à CBME, a FGM recolhe,
congrega as informações do Rio Grande do Sul e replica na CBME. Enfim, tem muita coisa sendo
discutida, mas na prática, pelo menos que eu conheça, não existe. Existe muitos guias locais, guias de
escalada dos 3 Picos, Petrópolis, etc. O guia de escalada de Minas é o maior registro do montanhismo
e da escalada de Minas Gerais. Desse tipo ninguém fez. Mas é um guia que, todo guia de escalada, ele
é estático né, o papel, o livro ali, e lógico, já mudou muita coisa. Vias novas foram conquistadas,
novos locais foram descobertos, então acho que um guia em papel, hoje até cai um pouco no desuso,
porque justamente por conta dessa necessidade de atualização, então hoje acho que o mais provável
que venha a acontecer daqui pra frente, são guias virtuais, mesmo que o processo seja pago né, são
guias para se manterem atualizados eles tem que estar na web. Difícil estar no papel, se não vai ter que
ter segunda edição, terceira edição e por aí vai.
Mensagem
Mensagem do Tio Xaxa. Capacitem-se. Estudar nunca é demais. Ler é sempre um prazer. Leiam livros
de história do montanhismo, leiam livros de memorias dos montanhistas, é sempre muito interessante,
veja o que era feito, como era feito e a capacitação nunca é demais, estudar nunca é demais. Então
façam cursos, curso de auto resgate em escalada, curso de primeiros socorros em áreas remotas.
Quanto mais gente capacitada, melhor a vai ser a prática do montanhismo no Brasil.
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GUSTAVO HENRIQUE PIETSCH VIANNA
Entrevista realizada no dia 29 de março de 2017, na praça do Papa, Belo Horizonte, Minas Gerais.
Primeiros contatos com a Escalada
Eu tenho 38 anos e comecei a escalar na década de 1990. A minha vida montanhismo começou com o
movimento escoteiro. Eu entrei para o escotismo ainda criança, com cinco ou seis anos de idade, e no
ano de 1990 eu tive o prazer de acompanhar uma caminhada até a Serra da Piedade e nessa caminha
eu vi, pude observar alguns chefes escoteiros fazendo uma escalada. Isso chamou minha atenção,
nesse mesmo ano aconteceu um campeonato de escalada em Belo Horizonte, o Adams Hollydays, até
onde sei o primeiro evento de escalada de que se tem notícia em Belo Horizonte, e ver as fotos desse
evento nas revistas, nos jornais e esse contato meu com a escalada na Serra da Piedade, observando os
chefes escalando, me levaram ao interesse pelo mundo montanhista e me fizeram procurar pessoas que
eu sabia que escalavam para me orientar nessa iniciação aí na escalada. Então nessa época mesmo,
inicio da década de 1990, creio que em 1991, eu procurei meu primo, Alexandre Queiroz, conhecido
como Caverna, tatuador, e ele já havia me falado que tinha tido umas experiências com a escalada,
então eu pedi para que ele me ensinasse a escalar. E a gente com equipamentos arcaicos, assim, mas
era o que a gente tinha disponível para a época né, o famoso Kichute com as travas cortadas, a
cadeirinha feita com cinto de segurança de carro, costurada em casa mesmo, e com esse tipo de
equipamento a gente passou a escalar juntos, então ele foi meu instrutor. A gente fez uma espécie de
um curso no telhado da minha casa, uma brincadeira, onde ele me ensinou ali umas técnicas básicas, e
ali a gente já foi para a Serra da Piedade praticar, onde é o campo-escola do exército. Tem lá os
campo-escolas alfa, beta, eu não sei identificar os nomes, mas a gente foi numa dessas áreas, e lá o
meu primo me ensinou um pouco mais das técnicas, ele havia participado desse campeonato, do
Adams Hollydays e logo em seguida a gente foi até Pedra Branca (Caeté). A gente só tinha uma
informação oral sobre a Pedra Branca, uma informação passada por outros escaladores da época, eu
acho que o Emerson Azeredo e o Fabiano que tinham passado essa informação para o meu primo. E aí
a gente foi até Pedra Branca para começar a escalar lá. E aí foi o meu segundo contato com a rocha.
Eu lembro que nesse dia o escalador Tonico (Antônio Carlos Magalhães) estava conquistando a via
Micos, hoje uma clássica da Pedra Branca. E a gente subiu a Face Norte, com uma técnica, de uma
maneira um pouco ousada, um pouco irresponsável também, a gente não tinha muita noção dos
procedimentos, e no meio da escalada a gente encontrou o Tinoco (Rodrigo Tinoco) que já naquela
época dava cursos de escalada. E o Tinoco nesse dia estava com uma turma de alunos, estava dando
curso de escalada, observou nossa precariedade de equipamentos e de técnica e resolveu então nos
ajudar. Nos chamou, passou o contato dele, o endereço da sua loja, ele tinha uma espécie de loja de
equipamentos em casa, e a partir daí eu passei a frequentar o meio e conhecer mais pessoas do mundo
da escalada. Logo no início nesse contato meu com a escalada eu conheci o Ralf (Eduardo Viana) e
que foi por um tempo o meu tutor mesmo na escalada. Por um tempo eu acompanhei o Ralf em
algumas escaladas na gruta da Lapinha, era um pico novo, uma descoberta recente, existiam muito
menos vias do que existem hoje, e daí eu fui aumentando meu raio de atuação e conhecendo lugares
um pouco mais distantes e um pouco mais completos e culminou assim, essa minha proximidade com
o Ralf culminou quando eu conheci a Serra do Cipó. Aí eu já tinha uma autonomia maior e comecei a
apresentar a escalada para amigos mais próximos e esse vinculo meu com esse pessoal meio que se
encerrou e eu comecei a formar aqueles que seriam meus parceiros dali em diante. A partir de 1995, a
gente tinha um problema que eram muito poucas vias para poder escalar nessa época, então com
pouco mais de três, quatro anos de escalada eu já estava tendo que conquistar vias para poder escalar.
E aí a gente já começou a procurar locais e eu fui escalar na Pedra Branca já com olhos de
conquistador querendo abrir novas vias. O que me atrai particularmente na Escalada é a descoberta de
picos e o desenvolvimento dessas áreas de escalada.
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Sobre a Escalada Mineira
Do que eu entendo da Escalada Mineira, ela tem uma influência carioca, principalmente na região da
Zona da Mata e no leste de Minas e ela tem uma influencia paulista também na região do sul de
Minas. Mas a escalada mineira mesmo, assim, em essência, eu creio que ela começou na região de
Belo Horizonte. Pela característica de ser a capital do estado e receber mais pessoas e pessoas
diferentes, principalmente numa época em que a globalização não era uma coisa tão presente. Até
onde eu sei essa escalada em Minas, belorizontina, ela começou na década de 60 com a criação
CEBH, Clube Excursionista de Belo Horizonte e por um tempo esse clube teve algumas parceiras,
uma parceria principal com o CERJ (Clube Excursionista do Rio de Janeiro), então o CERJ ele se
encarregava de instruir o pessoal do CEBH nas técnicas, nos procedimentos do excursionismo como
um todo né, montanhismo, a escalada, a espeleologia e eu acho que nessa época não se tinha uma
visão muito clara do que era cada uma dessas atividades, acho que era tudo excursionismo, né. Daí eu
creio que o CEBH teve uma vida aí de quase uma década e inclusive, o marco deles foi a subida ao
pico do Baiano, e até pouco tempo que subia lá podia se deparar com a flâmula do clube, mas, esse
clube se extinguiu, ainda na década de 60 e na década de 70 surgiu, com o pessoal remanescente do
CEBH, o Centro Excursionista Mineiro – CEM, e que logo teve suas atividades distribuídas entre
espeleologia e excursionismo, a espeleologia começou a ganhar força, influência do pessoal da
geociências da UFMG, do pessoal da IGC – Instituto de Geociências, que por estudar esses ambientes
cársticos, de caverna, começaram a trazer também essa vontade de ir para esses locais não para escalar
mas para explorar as cavernas. Então daí houve uma certa divisão dessas atividades, mas o CEM
também se extinguiu pouco tempo depois. Na década de 1980, certas parcerias começaram a ser feitas
principalmente com cariocas, se não me engano o Pita, Luiz Cláudio Pita, passou a dar cursos de
escalada em Belo Horizonte, criaram a primeira loja, era a Mont Camp, ele começou a vir e dar cursos
de escalada então isso marca mais ainda a influência dessa escola carioca da nossa escalada. Se não
me engano isso foi no final da década de 1980. Eu não sei exatamente o ano, mas foi no final da
década de 80 que surgiu a loja Mont Camp. Essa loja até foi ponto de encontro dos escaladores na
época, eu como uma pessoa não muito conhecida no meio, mas eu já ia até a loja Mont Camp para ver
os equipamentos, para conhecer um pouco mais as pessoas, principalmente pelos equipamentos que a
gente tinha muito pouco acesso nessa época. Então era local de passagem obrigatório, sempre dar uma
“chegadinha” na loja, ver o que tinha lá de equipamento, ver as revistas estrangeiras, o que tinha lá
acessível pra gente. Bom, aí na década de 90 a escalada começou a ganhar força mesmo com a
descoberta de alguns picos e entra aí a gruta da Lapinha, a Pedra Branca, essa escalada mineira, belohorizontina começou a ganhar força, o Morro da Pedreira na Serra do Cipó, e aí o desenvolvimento
desses picos possibilitou também um aumento, gradual, do número de escaladores. Eu entrei nessa
geração aí no início da década de 1990. Houve um boom de conquistas, como eu já mencionei, não
tinha via pra gente escalar, embora a descoberta desses picos tinha sido uma coisa muito boa pra
gente, ainda era muito pouco, a gente já começava a escalar aprendendo a conquistar, a abrir vias. E a
descoberta desses picos deu força e a gente também tinha que conquistar, então a gente já ia para a
pedra procurando lugares novos. Era uma coisa complicada, alguém tinha que ter um carro para ir para
a pedra, era sempre uma luta, não é como é hoje, então quando a gente conseguia “montar um bonde”
e ir para algum lugar, já ia observando no caminho o que tinha de pedra, de possibilidades. E na
década de 1990 um grande número de escaladores mineiros apareceu. E um grande número de áreas
de escalada também começou a se desenvolver. Nessa época iniciativas de escalada dentro de Belo
Horizonte surgiram também, o pessoal queria escalar no Parque das Mangabeiras, queria escalar em
qualquer lugar que fosse possível, e as academias também começaram a surgir. Eu lembro da
academia Sete Cumes que sediou o primeiro campeonato mineiro de escalada. A Das Pedras que
funcionou em alguns lugares, eu lembro que a localização dela no Néctar da Serra, uma lanchonete ali
na avenida Bandeirantes, e esses locais eram pontos de encontro da galera da Escalada, porque era
pouca gente ainda que escalava. Todos se conheciam e quase sempre se encontravam em um, dois ou
três lugares que tinham mais a ver com o perfil desse pessoal que praticava a escalada. Eu percebi na
década de 1990, minha época de iniciação na escalada, esse grande desenvolvimento, grande número
de escaladores e academias surgindo, e aí vieram os anos 2000, em que o acesso a equipamentos, a
internet, facilidade de mobilidade de deslocamento, tanto em Minas quanto no exterior, fez com que a
escalada crescesse muito mesmo. A partir daí a gente já não conhece mais toda a comunidade, muitas
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vezes a gente chega, eu que já sou de uma geração mais antiga eu chego num ambiente, numa
academia e ou as vezes um desconhecido, um estranho ali no ninho, eu até vejo com bons olhos, quero
ver o esporte crescer mesmo, então acho legal chegar num ambiente e ter um tanto de gente que eu
não conheço, e é, creio que a realidade da escalada hoje. Ela tomou rumos, tomou um caminho que
não tem mais como segurar. O esporte só vai crescer agora com essa inclusão da escalada nas
olimpíadas. Resumindo é isso, essa influência carioca e europeia, pai e avô de algumas pessoas que
escalam, naquela época eram os entusiastas do movimento, eram eles que tavam na ativa, e a partir da
década de 1990 e 2000 a escalada cresceu sobremaneira. A partir dos anos 2000 acho que a escalada
tomou um rumo que eu acho que não tem mais volta, que é o de crescimento do esporte. Esse
crescimento, infelizmente, eu não tenho visto ele sendo acompanhado com uma organização
compatível das entidades esportivas. A gente há pouco tempo passou por experiências aí, eu posso
estar falando besteira, mas a gente passou por experiências do governo com associações de turismo
querendo regular atividades esportivas e eu acho que quem tem que gerir e ditar as regras e normas de
uma atividade esportiva são as entidades do esporte, ao meu ver. Não é um profissional de educação
física, tampouco o dono de uma empresa de turismo que oferece a escalada como um de seus produtos
é que tem que dizer como é a regra da escalada, como se pratica essa modalidade. Eu acho que quem
tem que dizer isso é a entidade esportiva. Que a prática de top hope (um procedimento técnico da
escalada) segura é feita de tal maneira, que a prática nesse ou naquele local não é bem-vinda, e aí a
gente passou por esse problema e eu não vi uma organização compatível com esse crescimento do
esporte. Alguns estados como Rio de Janeiro e Paraná, principalmente, estão um passo a frente nessa
organização, acho que principalmente por causa da cultura dos clubes que é antiga, que veio com
europeus, e essa cultura de clubes que é antiga vinga até hoje, ela dá força para essas entidades
esportivas, paras as Federações e a Confederação, tanto é que a Confederação Brasileira há um bom
tempo é presidida por alguém ou do Rio ou de São Paulo, esse eixo. Bom, uma atividade que está
crescendo como a escalada, mas aí a gente pode extrapolar para qualquer ramo do desenvolvimento
humano mesmo, uma atividade que esteja crescendo, que esteja em expansão, ela certamente irá trazer
problemas e pontos de vistas totalmente diferentes onde ela atua, onde ela é praticada. E a escalada,
ela tem uma questão assim que a gente pode praticar a nossa atividade numa área bem isolada, quase
sem presença humana, em que a nossa presença lá vai passar despercebida, mas a gente também
muitas vezes frequenta áreas públicas de uso coletivo, de uso comum, e áreas particulares também,
com finalidades muito diferentes daquela nossa, que é subir uma montanha, uma parede rochosa. E eu
acho que a gente tem que respeitar esses usos múltiplos que o local oferece, né, a montanha está lá, ela
não é nossa, ela é nossa também, creio eu, como o planeta Terra é nosso, e em áreas de uso público,
coletivo, sobretudo, a gente tem que respeitar os demais que também frequentam ali e que praticam e
fazem dali o local escolhido para fazer o que quer que seja. Não cabe a nós julgar se aquilo é válido ou
não é válido para a aquele lugar. Motivações distintas, né. Eu sou adepto da bandeira da liberdade para
escalar também. Tem uma brincadeira nossa aqui em Minas, uma analogia à bandeira que é “liberdade
ainda que tardia” né, essa liberdade para escalar tem esse direito ao risco, mas eu reconheço que hoje
em dia tem que ter regras, tem que ter normas para que a gente possa usar alguns espaços. Do mesmo
jeito que um dono de uma terra, não vejo como direito dele proibir a entrada de alguém que queira ir
escalar. Mas sim que ele tenha que colocar ali regras, colocar ali o que é necessário para que a gente
tenha um convívio harmônico com o proprietário de uma terra ali, seja ela pública ou particular, e a
gente tentar chegar num acordo sobre isso. A gente tem alguns exemplos, um que é clássico, que
aconteceu para a escalada mineira foi o fechamento da Gruta da Lapinha.
Sobre o Caso da Lapinha
Ficou fechado aí durante 11 anos se não me engano. Realmente estava saindo do controle, eu mesmo
me incluo aí nesse grupo fora de controle e que a gente abria vias onde tinha vontade, a gente
encontrava uma escarpa e chamava a atenção ali e abria uma via sem a menor preocupação ambiental,
muito por ingenuidade, por inocência de não saber, não perceber que aquilo pode ter implicações
maiores ambientais e ilegais, mas a coisa estava fora de controle. Bom, o caso da Lapinha eu acho que
foi uma experiência positiva muito válida, porque se por um lado ela nos privou de uma excepcional
área de escalada por cerca de 11 anos, por outro lado ela deu força para a organização do esporte aqui.
Já que foi uma iniciativa da AME, em que conseguindo ali um espaço junto ao Conselho Consultivo
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do Parque Estadual do Sumidouro, conseguiram normatizar e regular a escalada lá. Lógico que a
princípio não como gostaríamos, com liberação total da área, conquistas, como acontecia antes, mas
de uma forma positiva, assim, no início eram horários muito restritos para escalada somente nos finais
semana, mas hoje a gente pode escalar todos os dias com o horário ampliado e eu creio que em breve
novas vias e novos setores estarão abertos e que sabe até a conquista em alguns setores lá que a gente
sabe que tem potencial e eu creio que é questão de tempo, de amadurecimento mesmo, dessa relação
dos escaladores com a gestão dessas áreas públicas aí de escalada.
Acho que há males que vem para o bem. No primeiro momento eu não gostei nem um pouco, né, de
ter minha liberdade ali tolhida, “você não pode mais escalar aqui, não pode mais entrar aqui”, sendo
que era um lugar que eu cresci, eu frequentei ali, e não existiam barreiras para que eu pudesse
frequentar, mas foi possível entender, vendo depois como que a regeneração ambiental, como que as
arvores cresceram. Isso forçou também o desenvolvimento de outros setores, de outras áreas de
escalada, e aí isso pode diluir um pouco também o número de escaladores. Então eu vejo como uma
experiência positiva, no final das contas eu acho que a gente cresceu com isso.
Confesso que fui um dos inúmeros invasores que tiveram na Lapinha nesse primeiro momento de
proibição, revoltado com essa questão, e depois vendo a dedicação de algumas pessoas, o Caca
(Edgardo Abreu) sobretudo, algumas pessoas que estavam ali muito engajadas com a causa. Depois
entendi que a gente estava colocando em risco todo um trabalho, com algumas atitudes dessas assim,
não muito condizentes com a situação. Não era muito legal mesmo, ao meu ver, fazer esse tipo de
invasão. Eu logo parei, esperei, não participei do processo de liberação da Lapinha, mas esperei que o
processo tivesse concluído pra poder voltar a frequentar essa área. E depois outros parques estaduais
passaram por restrições semelhantes, outras áreas de posse do Estado né, como a área lá de Rei do
Mato, que inclusive está fechada até hoje, confesso que é uma área que nunca fui mas escuto falar do
potencial que é enorme, que as escaladas são muito boas, espero que essa negociação da Lapinha
tenha ensinado, tenha dado a oportunidade da organização da escalada aprender a negociar, a
participar desse processo de gestão e que isso esteja acontecendo hoje em dia.
Eu acho que a experiência da Lapinha pode servir de experiência para outros parques não como
modelo “Lapinha” que pode ser aplicado em outros lugares, porque eu acho que a gestão dessas áreas
elas tem que ser muito particulares, elas têm que observar particularidades de cada lugar, mas serve
como experiência, como um estudo de caso. A gente pode pegar a Lapinha, para dela tomar lições e
mostrar que é possível, mostrar que é válido e que isso pode ser aplicado a outras unidades de
conservação, assim a gente fez em Tabuleiro. Foi um processo parecido, o Tabuleiro também teve a
proibição da escalada fomentada pelo Estado e pelo município, num conflito deles lá de não saber se
aquilo era um Parque Estadual ou Parque Municipal e tudo. Pelo que eu entendi é um parque estadual
que engloba um parque municipal, e aí a cachoeira do Tabuleiro, ela é de posse do município, o
município lucra com a cachoeira, mas a gestão da serra do Intendente como um todo é do IEF. Então é
um parque estadual que permite ao município o uso fruto de uma área, que o município já fazia uso
dela, que é a área da cachoeira. A escalada foi proibida em Tabuleiro, era um processo de legalização
de normatização semelhante, similar a da Lapinha porque eram áreas de Estado. Então o caminho para
se legalizar, para se normatizar, era o mesmo caminho da Lapinha. Mas a gente não tinha a abertura
dos gestores da área para essa conversa. A notícia corriqueira era de que a escalada estava proibida em
Tabuleiro, mas não se tinha de fato um documento oficial que mostrasse o que não podia ser feito e
porque não podia ser feito. Daí eu e meu amigo e parceiro de Escalada, o Marcus Rufino, a gente
tentou uma autorização junto a gestão do Parque, na época, a gestão da Serra do Intendente, do Parque
Estadual, e tivemos uma resposta negativa deles, eles não liberaram nossa escalada lá. Bom, a gente
acatou essa decisão negativa deles mas logo em seguida a gente assistiu uma matéria da rede globo,
não sei se era uma das afiliadas, o canal off, sport tv, alguns desses dois, que são vinculados à rede
globo, a gente assistiu uma matéria deles escalando a cachoeira do Tabuleiro, com uma dupla de
garotas que sequer são escaladoras e um escalador do paraná era o líder da equipe, o guia da turma. E
isso causou uma estranheza e uma chateação muito grande em nós, poxa, a gente que está aqui e que
atua, e que tem terra no local, e que dá trabalho, que planta arvores, que faz um monte acontecer lá
nesse local, a gente não pode escalar e aí vem alguém de fora e escala e produz uma matéria de
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qualidade muito ruim, eles apresentaram o croqui, a matéria ela foi construída de uma forma assim,
eles escalavam um pouquinho, depois mostrava uma foto e desenhavam em cima dessa foto a linha da
via, e a medida que a escalada ia acontecendo, essa imagem da foto com o croqui ia sendo completado
até a chegada deles no cume, eles desenham a via em outro lugar, então assim, não tiveram nem um
mínimo cuidado, um critério, de saber por onde subiram, de apresentar a informação com mais rigor.
Isso nos chateou muito, e daí a gente decidiu fazer um protesto que foi escalar com a proibição. Daí
em 2009 a gente foi lá escalar, num feriado de outubro, dia das crianças, 12 de outubro, escalamos e
lógico que fomos flagrados, eles viram a nossa escalada lá, e fomos abordados ao chegar no cume.
Fomos abordados pelos guarda-parques. Todos conhecidos nossos, pessoas até relativamente íntimas,
pessoas com quem a gente conversava no dia-a-dia nosso, de tabuleiro, a gente encontrava, tomava
uma cerveja juntos e eles nos abordaram e nos acompanharam até a nossa casa lá, a nossa base, o
povoado do salto, que é um pouquinho afastado da vila de Tabuleiro, nos acompanharam até lá onde a
polícia ambiental nos esperava. A polícia fez o papel dela, o trabalho dela, a abordagem deles foi
super educada, super condizente com a situação ali, um deles até ao meu lado confessou que ele estava
conosco, assim, que ele admirava tudo que tínhamos feito mas que era o trabalho dele, que se ele foi
acionado ele tinha que ir lá cumprir, disse que achava muito legal o a gente fez, “por mim isso não era
proibido”, mas enfim, o gerente do parque estava nessa abordagem da polícia, aconteceu um bate-boca
terrível no meio do campo lá, com a vizinhança do salto vendo aquilo, foi uma situação, um momento
super constrangedor, e aí nosso equipamento foi apreendido, nossos documentos e a gente foi multado
por invasão de unidade de conservação e prática de atividade ilegal em unidade de conservação. Fato é
que essa unidade de conservação não possuía plano de manejo que pudesse regular as atividades que
são praticadas lá e da mesma forma que a escalada não podia ser praticada porque não existia um
plano de manejo que a contemplasse, a visitação, a caminhada, a simples visitação ao poço também
não poderia ser praticada já que não existia plano de manejo que a contemplasse, que dissesse como
deveria ser feita a visitação. E esses seriam os nossos argumentos caso fossemos recorrer dessa
autuação que nós sofremos. Acabou que nós perdemos o prazo e nós fomos multados. O equipamento
foi devolvido uma semana depois, nós fomos na delegacia em Conceição do Mato Dentro, pegamos o
equipamento de volta, mas a multa, creio eu, nunca conferi, a multa de R$500,00 para cada um, ela
vigora, ela existe. Uma multa que a gente deve ao estado e não acredito que ela expire ou que ela
caduque não. É uma divida que vai ficar para o resto da vida.
Bom, mas isso foi uma provação e eu acho que ela foi válida, porque a partir disso, dessa escalada
nossa que foi proibida, e dessa abordagem, e desse conflito com esse gerente do parque no meio da
estrada, esse gerente foi afastado e entrou um novo gerente. Esse novo gerente que entrou com
formação em Engenharia Florestal havia sido meu colega de curso, eu estudei Engenharia Florestal
também, e quando ele soube que era comigo esse episódio, ele logo se prontificou a conversar a
respeito do assunto. E aí nós fizemos uma sério de reuniões na casa do Rufino (Marcus Rufino), entre
eu, o Rufino e esse rapaz (o novo gerente), que também se chama Marcus. Fizemos uma série de
reuniões e ele pediu para colocássemos no papel, então como que a gente acha que deveria ser a
Escalada no Tabuleiro. Como que poderia ser, como que deveria ser. Eu e o Marquinhos (Marcus
Rufino) procuramos alguns escaladores mais ativos no Tabuleiro, apresentamos essa proposta nossa,
esses escaladores deram o aval deles de que estava ok, de que achavam que poderia ser por aí mesmo
o caminho, e a gente apresentou isso ao Parque, ao IEF. Daí eles logo liberaram uma cadeira no
Conselho Consultivo, o Plano de Manejo estava sendo criado, e daí a gente já passou a bola para
aquelas pessoas que estavam mais próximas dali, e aí foi o Mr. Bean (Leandro Ianota), o Vaguininho,
o Vagner Gomes. Eles eram independentes, não representavam nenhuma Associação. Creio que a
AME tinha o interesse de ocupar essa cadeira no Conselho Consultivo lá, mas eu acho que ela ficou
com uma cadeira, se não me engano, da FEMEMG. A Federação de Montanhismo é que fez o frente a
frente com o IEF nesse caso. O que não seria uma função da Federação, na verdade, isso é função de
clubes e associações, mas a Federação acabou tomando a frente nisso daí, creio. Posso estar enganado.
E daí aconteceu o processo, e hoje a gente tem ao meu ver, um dos melhores exemplos de liberação da
escalada, de convívio, de uma unidade de conservação pública, uma unidade de conservação estadual,
com uma atividade esportiva no caso a Escalada, eu acho o melhor exemplo. Entre 2010, 2011 eu
creio. (Eu intervi sobre a sincronicidade com o Caso do PESU). Não, então foi um pouco depois.
Olha, quer ver. Eu e Marquinhos conquistamos a Natureza Selvagem (Nome de uma via no Paredão
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de Tabuleiro) em 2012/2013 e foi a primeira experiência de conquista legalizada. Então foi por aí,
2011. E lá eu vejo como uma experiência muito bem sucedida, porque, vejam só, de um ambiente que
a gente tinha que não se podia escalar, simplesmente, hoje a gente tem um cenário muito diferente. A
gente tem um cenário em que o Escalador ele entre e sai do Parque por onde ele quiser, de acordo com
a logística apropriada, adequada ao que ele vai fazer lá, ele entra e sai a hora que ele quiser de acordo
com a logística, ele não paga para entrar como um visitante comum paga, então a taxa de R$10,00 o
escalador está isento de pagar essa taxa desde que ele vá para escalar. E ele pode ficar lá quantos dias
ele quiser desde que ele não permaneça lá dentro aos sábados, domingos e feriados. Então, durante a
semana de segunda a sexta, a escalada está liberada. A conquista de novas vias está liberada. E a única
coisa que eles pedem é que a gente apresente um termo de responsabilidade, de conhecimento de
risco, e um projeto da atividade, uma descrição do que vai ser feito. Vai ser conquistada uma via, onde
vai ser conquistada, ou vai ser repetida tal via, quem vai repetir, quais os dias, Vai sair por cima ou por
baixo, pra que eles saibam quem ta na parede e o que ta sendo feito. É tão legal essa relação hoje lá, eu
vejo ela com tão bons olhos assim, que, foi um episódio das últimas escaladas que eu fiz lá que eu
acho muito interessante. A gente foi, a gente não sabia que o escalador não pagava, a gente foi na
portaria do parque, entregou os formulários, pagou e foi para a pedra. E enquanto tava lá na parede
escalando meu telefone tocou e era o cara da portaria do parque falando que a gente passasse lá na
volta para pegar o dinheiro de volta porque escaladores não precisavam pagar. Eu achei isso muito
legal. A gente não pegou esse dinheiro de volta, trocamos por dias de visitação normal, mas eu acho
que assim, um exemplo de como pode ser harmoniosa essa relação, de como pode ser proveitosa pra
todo mundo e hoje o Mr. Bean tá lá ensinando os guarda-parques a escalar, pra que o trabalho de
fiscalização deles possa ser mais efetivo, pra que eles possam falar de igual para igual com
escaladores, saberem da realidade, da situação que pode estar acontecendo na parede ou não, então eu
vejo hoje uma integração do parque com a escalada, muito mais do que só uma liberação, o parque se
apoderou, se apropriou da escalada como uma coisa que é dele, que é daquele ambiente, que é daquele
lugar e ele quer fazer parte desse desenvolvimento da escalada lá.
Bom, exemplos de proibição e pós-liberação, a gente tem o caso clássico do Lenheiro, é uma área
muito problemática por ser uma área que é do exército, uma área que é militar, uma área de
treinamento, sempre que mudava o comando militar lá, o comando do batalhão, a primeira ação do
comandante novo ao entrar (fim da primeira parte).
Continuação: Bom, a Serra do Lenheiro é um exemplo aí de proibição e depois liberação da atividade
de Escalada. O Lenheiro é um situação um pouco delicada porque é uma área, os Três Pontões, da
Serra do Lenheiro, porque ele é uma área de posse do exército usada para treinamento militar e sempre
que mudava o comando, o comando militar lá, e é uma praxe deles, assim, dos militares trocaram esse
comando de dois em dois, três em três anos, mandar o comandante para outro batalhão, vir o
comandante de outro lugar, a primeira ação deles era sempre proibir tudo que acontecia no lugar até
eles se inteirarem daquilo que estava acontecendo e pois passarem a liberar. E isso a gente ficava
refém, dessas idas e vindas deles, então em 2012, quando a Federação do Rio lançou aqueles cem anos
do montanhismo no Brasil e fizeram um evento, na verdade não eram 100 anos do montanhismo no
Brasil, eram 100 anos da conquista do Dedo de Deus, que foi em 1912, e aí eles fizeram um evento no
Rio e promoveram um curso de capacitação em acesso, em acesso a áreas de Escalada, esse curso ele
foi fornecido, ele foi aplicado pelo pessoal do Acesso Panam, então nós tivemos palestrantes dos
EUA, do Equador, da Colômbia, explicando como que essa questão de negociação de acesso se dava
nesses países, países com altas montanhas, então com uma identidade “montanhística” e “alpinística”
muito maior do que tem no Brasil, e aí, depois de várias dinâmicas algumas pessoas ali se capacitaram
a serem negociadoras desse acesso. E aqui de Minas fomos eu, Fabíola Dellaretti, Rafael Gribel, creio
e mais uma pessoa que não lembro, mas éramos no máximo quatro pessoas convidadas a participar
desse workshop, desse curso que aconteceu em 2012 lá no Rio de Janeiro, e quando nós voltamos
empolgados com isso, a gente resolveu conversar frente a frente com o pessoal da Serra do Lenheiro, e
aí conseguimos com que a Escalada passasse a ser vista como eles, a escalada para os civis, passasse a
ser vista por eles, como uma constante e desde então eles firmaram compromisso conosco e eu acho
que esse compromisso tem sido cumprido de informarem sempre ao início de cada ano aquelas datas
em que a escalada não poderá acontecer, aqueles períodos em que o exército vai estar em atividade e
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surgiu daí um documento que é apresentado pro novo comando, sempre que esse novo comando é
trocado pra que ele já se “intere” dessa atividade da escalada e já veja que existe já um calendário de
escalada para civis naquele local. Então isso facilitou um pouco a relação nossa, estreitou a nossa
relação com o comando. Está bem simples lá, desde que seja nesses períodos permitidos, basta levar
também um termo de responsabilidade de conhecimento de risco assinado, pegar a chave lá, a gente
tem total liberdade de uso do espaço coletivo deles lá, de banheiro, cozinha, então é uma relação bem
amigável, a gente pode conquistar eu creio ainda em mais avanços, como manutenção das vias, que é
uma coisa que eles não veem com bons olhos, como limpeza da área de escalada, é uma área que
apresenta bastante lixo e isso principalmente por causa deles, é um lixo que a gente reconhece como
lixo militar, então eu acho que essa relação ainda pode melhorar, mas ela foi uma proibição e liberação
via negociação com entidades da escalada. Nesse caso foi a FEMEMG e o Acesso MG, que era um
braço da FEMEMG e do Acesso Panam que a gente criou após esses encontros no Rio de Janeiro. O
Acesso MG existe ainda na forma de um blog, não existem reuniões, eu creio que formais, sobre o
tema, mas sempre que há alguma discussão com relação a acesso numa área, essas pessoas mais
engajadas, capacitadas, são procuradas, eu já fui procurado várias vezes, para que, aí grupos são
criados ali extraordinariamente ali para discutir um determinado tema do assunto, as opiniões são
dadas e quem tá a frente na FEMEMG ali acaba pegando o ponto de vista das pessoas e acaba levando
para um conversa mais formal, né? Eu acho que o Acesso MG, ele não trabalha hoje como uma
entidade, mas essas pessoas estão ali disponíveis para serem consultadas e para dar sua opinião sempre
que possível, até porque a Fabíola não mora mais em Minas, eu não moro mais em Belo Horizonte,
então o grupo deu uma distanciada, uma diluída aí. (Eu pergunto: não vale a pena dar uma “resgatada”
nisso não?) Eu acho que vale a pena sim, mas eu vejo em Minas Gerais, assim, esse cenário ainda de
organização da escalada muito incipiente, muito frágil. Hoje a FEMEMG ainda existe, o Rafael ainda
é o presidente, ele está lá no sul de Minas, eu confesso que não participo das listas de internet, de emails que eu participava antes, eu não sei como é que está essa consolidação, essa relação de todos os
envolvidos, mas eu vejo uma coisa bem fraca assim, porque a gente acompanha por redes sociais, a
gente não vê essas entidades se manifestando muito, então parece que elas não estão muito ativas. (eu
pergunto: então você acha que é necessária uma “injeção de ânimo”?) Acho que precisa sim. Acho que
precisa de mais pessoas se engajando, o lado competitivo da escalada é muito grande, muito forte né, a
gente tem muitos escaladores indo para esse lado bastante esportivo da escalada, eu não vejo isso com
maus olhos, é questão de gosto simplesmente, acho que a escalada em todas as suas modalidades, é
tudo válido, e são todos bem-vindos para esse universo vertical, mas eu vejo que esse universo
competitivo tem ganhado muita força, a escalada esportiva tem ganhado muita força, muitos adeptos,
em detrimento de todos os outros, da escalada de aventura, da escalada Trad (se referindo à escalada
Tradicional), do montanhismo e da organização também, isso tudo tem ficado um tanto de lado, e as
academias e as áreas de escalada esportiva tem crescido numa progressão geométrica. Então acho que
precisa de uma “injeção de ânimo”, acho que esse Acesso, como um grupo não se justifica se nem a
Federação existe como um grupo, então o que dirá de um braço da Federação existir? Mas de todo
jeito existem essas pessoas que estão disponíveis, interessadas em participar, talvez não formalmente
como uma instituição, mas que estão ali, prontas, dispostas a ir numa reunião, a ir num Conselho
Consultivo. Aconteceu com Tabuleiro, acontece na Serra do Cipó, eu acho que a Associação de
Escaladores da Serra do Cipó faz um trabalho interessante, eles realmente abraçaram, afora todos os
conflitos de interesses que tem na Serra do Cipó, de escalada móvel, de esportiva, conquista ou não
conquista novas vias, eu vejo favorável a atuação da AESC – Associação de Escaladores da Serra do
Cipó e, eu particularmente, sou a favor da abertura de mais vias, de expansão daquele “pico” que é
sem dúvida hoje a principal área de Escalada Esportiva do Brasil, indiscutível isso, e não vejo com
maus olhos a expansão da atividades de lá, a conquista de novas vias, acho válido, interessantíssimo,
mas algumas coisas por outro lado também me irritam, me chateiam, frustram um pouco. Fugindo um
pouco do assunto, quando o Daniel Mariano e o Eustáquio lançaram o guia da Escalada de Minas,
tentando sistematizar tudo o que existia de informação de Escalada em Minas Gerais, eles
apresentavam o morro da pedreira, como principal campo-escola de escalada móvel do Brasil, com
mais de 200 vias de escalada móvel, existe um estudo do Tonico (se referindo ao Tonico Magalhães,
Geólogo, um dos primeiros conquistadores da Serra do Cipó e entrevista por nós), com mapeamento
dessa vias todas, na Serra do Cipó. E aí se cria um guia de Escalada Esportiva da Serra do Cipó,
maravilhoso, de ótima qualidade de diagramação, com informações muito precisas a respeito da
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escalada esportiva lá, bem feito, mas que ignora completamente a Escalada Móvel, e eu acho isso de
uma falta de sensibilidade, até de uma falta de respeito muito grande, um local que começou com uma
vocação, tem uma história ligada à Escalada Móvel, lá na década de 80, 90, com André Ilha, com o
Tonico (eu interrompo: então você está dizendo que o Daniel e o Eustáquio registraram isso e quem
veio depois ignorou?) Sim, ignorou, desprezou isso. Desprezou essa informação. Eu entendo que é um
guia de Escalada Esportiva, mas eu acho que cabe uma menção, como respeito, a essa (eu interrompo
novamente: afinal, sem a escalada móvel, não haveria escalada esportiva, certo?) Sim. Isso. Há pouco
tempo um amigo queria escalar na Serra do Cipó, em móvel, e eu emprestei o meu guia antigo, esse do
Daniel para ele, aí ele apresentou esse guia para o pessoal lá, mais novo, que escalada grau forte,
pessoal de decimo, nono grau, e o pessoal ficou surpreso, porque sequer imaginavam que a Serra do
Cipó representava aquilo para a Escalada Móvel também. Eles sequer imaginavam. Eles não são
praticantes de Escalada Móvel, mas assim, era uma coisa que nem chegava ao conhecimento deles.
Tem a questão da liberação e da negociação do acesso, da normatização em áreas particulares também.
Um exemplo que eu participei na comissão de frente, olho a olho com o proprietário foi em Cambotas.
Bom, Cambotas é uma área de Escalada ali na divisa de Caeté com Barão de Cocais, é uma área que
está inserida em duas áreas diferentes, as duas municipais. As duas APA’s foram criadas por iniciativa
de um escalador, Antônio Carlos Magalhaes, o Tonico, que querendo preservar aquela região, propôs,
na década de 80, 90, não sei, que fossem criadas essas áreas, para garantir a preservação de atributos
ambientais daqueles lugares e ele conseguiu, a gente sabe que essas Unidades de Conservação muitas
vezes não saem do papel, e APA’s municipais são muito pouco restritivas, mas foi iniciativa de um
escalador, e isso é digno de nota, e em cambotas é propriedade particular, é um parque de aventura. E
um parque de aventura, era de se esperar que atividades de aventura, e aí eu incluo a escalada e o
montanhismo, fossem muito bem-vindos, muito bem-vistos pelos proprietários e não é o que acontece.
Os proprietários de lá, como empreendedores e capitalistas, e não cabe a mim ou ninguém julgar se
isso é legal ou não, eles, têm uma visão muito mercantil, muito capitalista da coisa. Eles querem lucro.
E o escalador belo-horizontino que é o que prevalece, que é o que predomina lá, ele não é um tipo de
escalador que dá lucro. Porque ele normalmente vai e volta no mesmo dia, vai de casa com a
comidinha já toda separadinha, pronta, com as coisas já pré-cozidas, então é um escalador doméstico,
não é um público que vem de longe, que vai passar uma semana no lugar porque o deslocamento até o
local já é longo então se prefere ficar muitos dias. Mas a visibilidade necessária para que esse público
frequente esse lugar é muito prejudicada porque os próprios proprietários não veem isso com muito
bons olhos. E daí, por atitudes inconvenientes de escaladores, o proprietário lá proibiu o acesso duas
vezes, e nas duas vezes eu fui lá pessoalmente e conversei com ele pessoalmente e consegui fazer com
que a escalada fosse novamente permitida. Então hoje a gente tem uma relação até certo ponto
amigável, bastante restritiva, mas, foi um caso de se proibir, de se conversar e de conseguir a
liberação. A primeira vez que proibiu, eu conversei como Gustavo, fui lá e conversei, e a segunda vez
eu tentei ir já representando um grupo de pessoas. Daí eu estava fazendo a faculdade de Biologia, eu
fazia uma disciplina em que a gente aprendia a fazer estudos ambientais, aqueles termos de referência.
Então a gente usava o termo de referência para fazer um plano de recuperação de áreas degradadas, de
um plano de manejo, e aí eu tive um trabalho que era fazer um termo de referência para um local
fictício, daí eu resolvi criar uma unidade de conservação fictícia que seria um parque de escalada. Eu
peguei o Canela de Ema como modelo de um parque de Escalada, fiz esse termo de referência para a
minha disciplina na universidade e do termo de referencia eu elaborei o plano de manejo da atividade
de escalada, usando esse termo de referencia que eu elaborei para a área de Cambotas. Daí eu
convoquei alguns escaladores para uma espécie de assembleia mínimo impacto, na verdade não era
Assembleia o nome, era Seminário de Mínimo Impacto, isso. Aconteceu na Das Pedras (se referendo à
academia de Escalada Das Pedras), tiveram doze ou treze participantes e lá eu apresentei um power
point do que era o Cambotas, contextualizando ali, embora todos que foram lá com exceção de um ou
dois não conheciam Cambotas, todos os outros eram frequentadores. E apresentei esse estudo com
essas normas, essas regras que eu iria apresentar ao proprietário e eu queria saber se aquelas pessoas
que estavam ali presentes estavam de acordo com aquilo. Alguns ajustes foram feitos e aquilo foi
apresentado ao proprietário e ele liberou. Então embora tivesse sido uma iniciativa minha, já foi coisa
que eu tentei incluir a comunidade no meio ali, e tentei que a partir daí qualquer decisão que eu tivesse
não viria mais de mim, em hipótese alguma. Tive até alguns atritos por causa disso porque existiam
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pessoas que queriam que eu tomasse a decisão e fosse lá falar com o proprietário “não, vamos lá
mudar isso daí para que seja desse jeito, vai lá e fala com o proprietário, ele vai te escutar” e eu falei,
não cara, porque isso foi decidido que seria assim por um grupo de pessoas e acho que no mínimo esse
grupo de pessoas tem que dizer se concorda ou não concorda com essa mudança. Esse plano se
perdeu, essas regras muito pouco foram cumpridas, hoje o parque lá tem regras próprias, mas essa
relação lá de permissão nossa para escalada, veio depois da negociação. E hoje ele cobra a entrada no
local, e é uma coisa que vem causando “mimimi” no meio da comunidade porque tem muita gente não
concorda com essa cobrança. Eu, particularmente, não tenho nada contra a cobrança, aquilo lá é uma
propriedade particular, é um empreendimento, ele tem uma visão mercantil, ele quer lucro ali, se ele
cobra cinco, dez, quinze reais para a pessoa tirar uma foto na lagoa e para ir almoçar, porque ele não
vai cobrar de quem vai escalar? Ao meu ver ele não está cobrando pela escalada, ele tá cobrando uma
taxa de entrada na propriedade particular. E eu acho justo. Acho que o valor tem que ser justo, tem que
ser condizente com uma realidade, com aquilo que o local oferece, com serviços que ele pode oferecer
lá dentro para a gente, e eu acho que é partindo daí muitas outras áreas de escalada particulares
poderiam se desenvolver de forma bem mais amigável.
Com relação a essa normatização, regulação da escalada em áreas, o que eu percebo é que em áreas
públicas esse processo é muito mais fácil, porque essas áreas públicas, elas tem uma destinação e na
maioria das vezes, se incluídas em unidades de conservação, a menos que sejam unidades de
conservação de proteção integral, quando ela permite algum uso, nessa destinação dela já está prevista
a visitação, a prática de esportes, então conseguir encaixar a escalada muitas vezes é uma questão de
tempo. É uma questão de que os instrumentos que possibilitem isso, como é o plane de manejo, é uma
questão de que esses instrumentos estejam no momento de serem produzidos e serem usados para que
os escaladores possam se fazer presentes. Eu acho legal o movimento, a Federação, esses movimentos
estarem mais fortes, porque, assim que precisem, essas entidades estão ali prontas para mandarem seus
representantes conversarem engajadas e capacitadas para falarem a respeito. Mas quando as áreas são
particulares, eu vejo isso com mais receio, a coisa é muito mais complicada, porque muitas vezes a
destinação desses lugares não é não é a visitação, pode ter uma pedra dentro de uma fazenda que é
uma propriedade agromercantil, e que está ali, ela produz é soja, é sei lá o que, mas enfim, a atividade
principal dela, o fim dela não é a escalada, e o proprietário em hipótese alguma ele tem obrigação de te
deixar passar por ali e entrar para escalar. Então essa negociação é mais complicada. E daí tem um
exemplo que é um dos mais complicados para a comunidade de escalada de Minas Gerais resolver, e
eu acho que é um dos mais importantes que a gente tem, que é a face leste da Serra do Caraça, onde
estão a Procissão das Almas, o Pico São Luiz, o Pico Tamanduá, o Pico dos Horizontes ou Catas Altas
e a menina dos olhos do montanhismo mineiro que foi uma revolução da escalada em Minas Gerais,
em 1993 quando o Emerson (Emerson Sabará), o Fabiano e o Eustáquio conquistaram a (via) Odisséia
ao Crepúsculo, que é o Pico do Baiano. O Pico do Baiano ele é para Minas Gerais como o Pico Maior
está para o Rio de Janeiro né, o Três Picos, Salinas, ou na verdade, o Pico do Baiano está para Minas,
como o Pico Maior, o Três Picos, tá para o Brasil, e é um local que já recebeu a visita de escaladores
ilustres, de gente do Brasil todo, Bernado Collaris, Antônio Paulo, escaladores aí de renome já foram
lá e ficaram deslumbrados com o lugar, com as vias, com a qualidade. A gente escala lá até hoje,
existe certa “vista grossa” do pessoal dono das terras, pelo menos das terras de acesso a área de
escalada, que são da mineradora Vale, e eu vejo com bastante preocupação a situação do nosso acesso
a essa área, porque a Vale já anunciou projetos de expansão de mineração ali no sopé da montanha,
numa área hoje que a gente atravessa para ter acesso às áreas de escalada, não é uma área hoje
operacional, então a gente atravessa com relativa tranquilidade, em horários mais apropriados, de
detonação, da hora do fogo deles lá na mina, que realmente é perigoso e a gente tem que respeitar isso,
é uma atividade econômica que acontece ali, se ela é destrutiva ou não, isso é assunto para outro ramo
discutir. Ela é vocação do local, emprega muita gente, a gente está no quadrilátero ferrífero, não há
como negar essa atividade minerária, não há como querer que ela não exista ali, mas essa relação com
eles eu vejo com bastante preocupação, porque em nenhum dos momentos que a gente tentou uma
conversa a gente teve abertura por parte da mineradora, algumas pessoas já tentaram esse contato, eu
já tentei, o Alexandre Caverna já tentou, o Caca (se referindo ao Edgardo Abreu) creio que já tentou,
algumas pessoas já trilharam caminhos semelhantes tentando criar um canal de comunicação com eles
e a gente nunca conseguiu. Nunca tivemos repressão, mas agora foi anunciada a expansão dessa
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atividade lá e a gente vai passar e atravessar uma área operacional, uma área em que vão ter
caminhões, então... Sou muito preocupado com o futuro da escalada na Serra do Caraça a meu ver é o
berço do montanhismo e da escalada de paredes em Minas, é um local que muita gente evoluiu, muita
gente aprendeu, muita gente está aprendendo.
A minha primeira via, digamos desse estilo big wall conquistada foi ali e de várias outras pessoas
foram ali também, até hoje eu tenho projetos lá, tenho ido lá conquistar, passo noites e noites e mais
noites naquela montanha e vários outros escaladores, eu podia citar o André Machado, o Leonardo
Fernandes “Thunder”, o Marquinhos, o Caca, o Luiz Fonseca “Munrá”, então vários escaladores
fazem dali escolas ali, dedicam muito tempo e dinheiro e suor e sangue naquele lugar, então eu
considero ali como a grande escola do montanhismo pelas travessias que o local possibilita,
proporciona, e da escalada, sobretudo da escalada de aventura né, da escalada de grandes paredes. Sem
falar da parte interna do parque que é o Santuário do Caraça que é de posse dos Padres e que não
permitem a nossa entrada sem guia, que não permitem que a gente vá aos picos sem guia, que é outro
assunto também, mas que é problemático demais. Então acho que merecia que a comunidade e
escaladores voltassem os olhos para essa questão do Caraça aí que eu acho que hoje em Minas é o hot
spot.
Eu estudei engenharia florestal de 97 a 2000, fui até o sexto período, aí eu transferi para Geologia,
estudei geologia de 2000 a 2003, fui também até o sexto período. Aí eu larguei, trabalhei na área
ambiental, com licenciamento ambiental, e aí por uma questão de necessidade eu trabalhava na área de
levantamento de flora, e aí por uma questão de necessidade eu tive que retomar a universidade e aí eu
fiz a Biologia, para que eu pudesse de fato assumir esses trabalhos de levantamento de flora. Então a
minha formação mesmo é como Biólogo. Biólogo e guia de Escalada, instrutor e montanhista.

GUSTAVO PIANCASTELLI
Entrevista realizada no dia 27 de dezembro de 2016, na Gruta do Baú, em Pedro Leopoldo, Minas
Gerais.
Sobre a Escalada
Bom, primeiramente é importante frisar que a Escalada, em todos os aspectos, escalada em rocha,
escalada em gelo, simplesmente por chegar no cume da montanha sempre mexeu muito com o ser
humano. E o fato da gente ser primata, sofre mais influência ainda, então eu vejo que assim, a escalada
sempre instigou o ser humano, a conquistar grandes montanhas e isso mexe demais com a vaidade,
com o ego das pessoas, é uma coisa natural, mas é uma coisa preocupante. É interessante como as
coisas acontecem. Hoje você vê grandes escaladores aí, os top ten do planeta, não tem nenhum no
Brasil. Então não tem porque ninguém no Brasil falar, “ah, eu escalo mais que fulano, escalo mais que
ciclano”, não tem nada a ver, isso aí, o mundo vai rodar e as pessoas que estão lá em baixo vão passar
a estar lá em cima, como eu, um dia nunca escalei, hoje escalo. Mas ainda estou longe de chegar perto
do mediano do Brasil hoje, porque a galera está evoluindo, felizmente que está evoluindo, assim como
o melhor hoje do Brasil não vai poder tirar onda com o melhor da França, o melhor dos EUA, o
melhor do Japão, porque ele vai estar num nível talvez abaixo, mas tomara que futuramente, em
poucos anos, talvez nas próximas Olímpiadas que sabe, escalada indoor como esporte olímpico a
gente possa trazer uma medalha para o Brasil, a gente começar a galgar estar entre os 10 mais. E é
isso. Cara é interessante como a escalada ensina a gente. Quando eu comecei a escalar eu tinha um
pensamento, hoje as coisas mudaram totalmente em termos de filosofia de vida mesmo.
Sobre o contato com a Escalada
Eu comecei a escalar por intermédio de um amigo meu, que tinha aprendido com um grande amigo
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meu, que é o Daniel Fernandes, o Salim, e aí eu comecei a escalar com ele, fiquei amigo do Salim, não
está escalando mais, mas a gente já chegou a trombar em expedições que eu nem sabia que ele estava
indo. A escalada tem essas coisas bem bacanas, você cria grandes amigos, e também descobre o que
há de melhor e o que há de pior nas pessoas porque são situações extremas né, e somente em situações
extremas que você vai ver quem é quem mesmo. Porque no conforto do lar, sentado no sofá, vendo
televisão, todo mundo quer carregar a mochila pesada sem ter que sair do sofá, todo mundo quer pegar
a ponta da corda numa “roubada” sem ter que sair do sofá. Na hora do “vamo vê” mesmo é que a
gente vê quem é quem.
A minha escalada em minas começou na Lapinha, eu comecei a ir com a turma fazer as vias da
Lapinha, a Karren Glass, Gigante de Bronze, isso em 1994, na verdade a primeira vez que eu fui
escalar foi em 92, eu fui com uma “galerinha”, foi só um dia, mas eu comecei a gostar. A vez que eu
realmente me empolguei foi quando eu comecei a ir para a Lapinha, direto com essa galera. Antes
disso eu fazia espeleologia, no NAE – Núcleo de Atividades Espeleológicas. A gente tinha contato
com técnicas verticais, equipamentos e tal, mas aquele negocia de estar enfurnado numa caverna não
mexia muito comigo não, eu gostava até de desbravar, entrava em buracos apertados em cavernas,
condutos e tal, mas era meio limitado. Eu saía sujo demais e o efeito não era tão legal quanto da
escalada para mim, em termos de desempenho atlético, desenvolvimento físico, e aí eu comecei a
partir pro lado da escalada que é mais atlético.
Eu sou de BH, então a proximidade com Lagoa Santa favorecia. Na verdade, quando começaram a
proibir na Lapinha eu já não era muito frequentador da Lapinha não. Ia sempre, mas eu sempre gostei
de desbravar, de abrir vias e novos lugares. E como eu morava no Belvedere eu comecei a descobrir
uns afloramentos rochosos em Brumadinho, Casa Branca, Retiro das Pedras, e como a proximidade
era coisa de vinte quilômetros no máximo, eu comecei a ir para lá. A Lapinha era 60, 70 km da minha
casa. Aí eu comecei a ir para esses lugares que eram mais perto e comecei a abrir vias por lá. Inclusive
eu queria muito que a galera tivesse ido na época e tal, muita gente foi prestigiar e tal.
Sobre a história da Lapinha
A Lapinha tem um papel muito importante como Campo Escola, um lugar onde quase todo mundo aí
teve o primeiro o contato com a Escalada, pelo menos o pessoal de Belo Horizonte, pessoal de Lagoa
Santa começou a escalar lá, pela proximidade com a Serra do Cipó, começaram a desenvolver, temos
grandes escaladores nessa região também, por conta da Lapinha, mas, o mais legal é que a Lapinha faz
parte da história do montanhismo mineiro, que foi onde começou tudo.
E aí veio a proibição, que de certa forma veio para regulamentar, talvez até de uma forma positiva,
talvez houvesse antes alguns exageros aí, por parte das autoridades, por parte de falar que a gente
depredava, coisa assim, também por parte dos escaladores que muitas vezes deixavam lixo na base, e
tal, mas isso aí era isoladamente. No mais, acho que essa proibição da Lapinha, acho que passou a ser
positiva quando as pessoas começaram a colaborar financeiramente e isso foi revertido em beneficio
dos usuários.
Com cindo anos de regulamentação dentro do Parque, acho que foi positivo, o fato de ter verba para
controlar toda essa visitação no Parque, o fato de ter também mais segurança para os praticantes de
escalada, um certo monitoramento, acho que isso é um ponto positivo. Então vamos ver como vai ser
daqui pra frente e tomara que isso sirva de exemplo para outras comunidades, para outros parques, pra
outras instituições que possam abrigar áreas de escalada e que façam a regulamentação disso, porque é
um esporte muito prazeroso para quem pratica, muito saudável, e uma forma muito engrandecedora de
explorar o turismo, porque para aquelas áreas pessoas preocupadas com a saúde, pessoas preocupadas
com o meio ambiente, então assim é um métier bem interessante para a sociedade.
Sobre a questão ambiental
Quando se fala em impacto ambiental na escalada eu vejo de forma preocupante, hoje. Porque ao
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contrário do que deveria acontecer com a evolução tecnológica, os equipamentos cada vez mais
seguros, mais eficientes, mais versáteis, as pessoas deveriam usar mais esses equipamentos, versáteis,
seguros, e fáceis de usar e cada vez mais baratos, e deveria usar esses equipamentos, que são
equipamentos móveis, você pode retirar depois da escalada e não causa impacto ambiental. Mas o que
acontece é o contrário. O fato de haver mais tecnologia, mais equipamentos disponíveis no mercado,
as pessoas comodamente optam pelo equipamento mais seguro de todos, que é um pouco mais caro,
mas que você vai ter total segurança e que se dane o meio ambiente. E aí a turma está colocando
proteções fixas, parabolts, grampos e tal, de meio em meio metro, banalizando o risco da escalada,
porque se eu não quisesse risco, eu estava em casa, vendo televisão, ou então correndo numa esteira,
entendeu? Então eu quero esse risco, estou disposto a correr esse risco, se não tiver o risco eu nem
quero escalar. Então é assim, é a curtição, cada um tem uma “vibe”, tem gente que quer 100% de
segurança, mas se eu quero, não me expor ao risco, assim, na verdade, para mim eu vejo de uma forma
diferente. Eu não estou me expondo ao risco, estou me expondo a situações onde eu vou ter que fazer
força, eu vou ter que aprimorar minha técnica, para correr menos risco. Então, é um risco calculado,
não uma coisa alienada, uma coisa irresponsável, até porque eu tenho filho pra criar e muito para
viver. Então a tecnologia está aí, invés de comprar equipamento móvel, o primeiro equipamento que o
cara compra é a furadeira. Hoje tem duzentas pessoas com furadeira em Belo Horizonte, furando
indiscriminadamente, felizmente tem muitos que tem furadeira que nem usam, são aqueles caras que
tem equipamento para guardar em casa, para botar na parede. Eu acho que tem que seguir a regra do
UIAA, porque o UIAA não foi feito da noite para o dia, na verdade assim, o código de ética do UIAA,
aliado à Declaração de Tirol. A Declaração de Tirol é mais completa ainda, e ainda deixa as coisas
bem claras, e tem varias regras da escalada que a galera não conhece, por exemplo, na hora conquistar
uma via tem, isso não sou eu que estou falando não, está na Declaração de Tirol, quem vai guiando é o
guia, quem vai guiando é o participante, e tem varias regras para escalada e você pode fazer de pink
point, red point, e essa regras definem bem a dificuldade. E a dificuldade é bem distinta, se você for já
com a costurada colocada numa via de escalada esportiva é uma coisa, se você que tiver que sacar as
costuras é outra. É fato isso, isso é incontestável. Essas coisas tão ficando um pouco esquecidas, pelo
menos no meio onde eu vivo, onde estou escalada, essas coisas tão ficando de lado.
Sobre o estudo da Geografia da Escalada
Esse mapeamento, esse croqui da escalada hoje no Brasil, esse estudo é interessantíssimo, e vai
acontecer muito do que a gente já prevê, por exemplo, em regiões mais pobres vão ter menos
escaladores, por causa do custo do equipamento, do tempo dispendido, tudo que envolve grana. Então,
por exemplo, em localidades onde a “galera” é mais livre e tal, o cara vai escalar mais, se tiver contato
com a rocha, o Ceará, por exemplo, tem vários escaladores, na Paraíba, mas talvez tivesse um
potencial muito maior se não tivesse um clima tão quente e tão agressivo. Você pega aí a região do
Rio de Janeiro, o potencial de paredes é tão grande e tem tanta gente, pessoas de poder aquisitivo
acima da média, hoje classe média no Brasil já é uma classe poderosa, pode-se dizer, então assim, a
turma tem explorado bem as paredes, tem conquistado vias, tem grandes atletas, os melhores do Brasil
estão hoje no Rio, São Paulo, sul, temos grandes escaladores em Brasília, a galera de Brasília também
manda muito bem, também pela sobra de tempo e excesso de poder aquisitivo, eles estão sempre indo
para os lugares, viajando, é importante também viajar, conhecer novos lugares, explorar novas rochas,
abrir vias também, você ganha conhecimento, tudo isso aí, a experiência que traz a técnica que leva à
perfeição e perfeição é utópico, a gente não vai chegar nela nunca né?
Sobre os tipos de Escalada e Rochas em Minas Gerais
Eu já escalei todo tipo de rocha aqui em Minas, até Basalto eu já escalei, lá em Uberaba. Eu sou
escalador que começou a escalar no calcário, então comecei a desenvolver a escalada minha no
calcário, depois disso eu comecei a querer descobrir novos lugares e abrir vias, e comecei a abrir vias
em quartzito, primeiramente em furnas, depois fui para tabuleiro, abri algumas vias em tabuleiro. A
primeira via que eu abri foi no Baú, que se chama Falta de Consenso, com o André Viana DJ, André
Granola e o Rogério. Nós começamos a escalar aqui na pedra do Baú, e abrimos essa via em 1996. Por
acaso, no dia que a gente abriu essa via faleceu uma amiga nossa, a Juliane Rios, que era escaladora e
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faleceu aqui, na Pedra do Baú, numa via lá trás. Mas isso é outra uma história.
Depois eu comecei a explorar umas rochas em quartzito, em Furnas, na região de Capitólio e na região
também de Brumadinho, Casa Branca, Retiro das Pedras, nas imediações ali de Nova Lima, que era a
saída da minha casa. E sempre abrindo vias nesses lugares porque como não tinha muita via, não tinha
nenhuma via de escalada, a gente ia para poder fazer no nosso quintal que era muito perto um point de
escalada. Direto eu ia pra lá, hoje tem mais de 50 vias, mais de 60 vias, só lá nessa região de Casa
Branca e Brumadinho. Algumas com cento e poucos metros de altura. Serra das Andorinhas em Casa
Branca, Retiro das Pedras tem dois pontos, não tem nome e a região do Aldeia da Cachoeira das
Pedras também. Depois disso eu comecei a escalar em Furnas, ia bastante também abrir umas vias, e
tabuleiro. Tabuleiro eu fui a primeira vez em 1997 e fiquei meio fascinado por Tabuleiro até 2001,
quando a gente foi abrir a via Linda de Morrer, que hoje não dá nem para escalar, porque houve
desabamento lá, parte da via caiu, uma grande história ai, a via mais extrema de Tabuleiro, sem
dúvida.
Sobre algumas áreas em Minas Gerais
Casa Branca e Retiro das Pedras foi na faixa de 1999, 2000, 2001, até 2007, 2010, eu ainda ia lá com
frequência. Tabuleiro a primeira vez que eu fui foi 1997, depois eu comecei a ir outras vezes em 98,
99, aí abri a via Vestibuleiro, a primeira vez que eu fui para passear a gente pegou uma tempestade lá
na base, uma cabeça d´água, ficamos 3 dias entocados numa pedra com a roupa do corpo, eu e mais
umas 7 pessoas, foi uma loucura. Nisso o Tinoco, o Ralf e o Andrezao, presos num buraco a uns 150
metros de altura e a gente ficou lá todos os dias porque não tinha condição de pegar a barraca, não
tinha condição de nada, igual está hoje aqui, um pouquinho mais do que está hoje. (Nesse momento
uma forte chuva torrencial chega ao local onde estávamos gravando a entrevista). Mas aí a gente
pegou essa tempestade lá no tabuleiro, foi a primeira vez que fui lá, depois eu fui com o Tinoco, com o
Ralf, com o Andrezao, para fazer uma via lá. Aí depois disso comecei a ficar meio fascinado por
Tabuleiro e abri uma via do lado esquerdo, a única até hoje, até ouvi falar que o pessoal estava com
um projeto aí de abrir umas vias lá, mas ainda não sei de nada não, nada concreto não.
Mensagem
Então, é importante, para a galera que está começando a escalar hoje, ter consciência de que a natureza
não tem que pagar o preço do seu medo ou da sua paranoia, se você quer escalar você tem que ter
consciência do que você está fazendo, o mínimo de desenvolvimento atlético para você entrar e
conseguir fazer aquilo que você se propõe a fazer e a corda e os equipamentos de segurança estão ali
para caso você falhe, então assim, é para usar mesmo, se você quer escalar e não que cair nunca, tá
errado, você tem que saber que uma hora você está sujeito a falhas e se você cair você pode cair no
equipamento, a corda é feita para segurar, os equipamentos são feitos para resistir, inclusive os
equipamentos móveis, que se você souber usar, não há problema nenhum, é melhor do que muitos
equipamentos fixos aí, duvidosos. Então o que eu falo é que se você comprou uma furadeira, tenha
também os móveis, porque é mais importante ter os equipamentos móveis do que uma furadeira. E
saber usar. E saber usar via aprender com a prática, tem técnica lógico, é muito obvio, mas para
aprender você vai ter que usar.

IGOR MELO
Entrevista realizada no dia 05 de outubro de 2016, na Summit, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Sobre o contato com a Escalada e a proibição da Lapinha
Meu nome é Igor Melo, hoje sou proprietário da Summit, Ginásio de Escala. Meu primeiro contato
com a escalada foi no final da década de 90, inicio dos anos 2000, com um parceiro chamado
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Alexandre Crisóstomo, a primeira vez a gente foi no Sítio do Rod, achei aquele lugar fantástico, fui
logo em seguida na Gruta da Lapinha, na ocasião a Lapinha ainda estava em processo de fechamento,
eu não sei dizer se já tinha saído o decreto, no ano 2000. Não tinha saído o decreto porque ainda não
tinha placa. Então logo em seguida veio placa, já estava proibido verbalmente, vamos dizer assim, em
seguida veio as placas, aquela imposição. E aí foi um Deus nos acuda né, porque só tinha o Rod para
escalar, assim, lugares mais próximos né. Logo em seguida teve a Pedreira de Contagem, tinha a gruta
do Baú, né. Logo em seguida a gente foi buscando outros lugares para poder escalar, veio Caeté, Cipó,
veio aquela vontade de conquistar novas vias de Escalada também né, com essa falta de área de
Escalada, alguns fechamentos né, logo em seguida foi fechado o Baú também, veio aquela vontade de
procurar novos lugares né. Caeté já existia, mas logo em seguida a Pedra Branca já existia, mas ao
lado da Pedra Branca tinha a Pedra Filha, que o Danilo, de Caeté, descobriu, veio com essa novidade e
hoje tem mais de 20 vias, sendo uma Pedra tão pequena, muito interessante inclusive.
Sobre a Escalada Esportiva
Na época a Escalada Esportiva já era bem desenvolvida, porém não o quanto é hoje. A gente ainda
tinha muito mais presente o aspecto do Montanhismo, do que hoje em dia. Hoje em dia a gente tem
grupos que praticam somente Escalada Esportiva, tem grupos que praticam somente Boulder, como
tem grupos que preferem ainda ir pelo caminho tradicionalista, hoje a gente vê essa divisão muito mais
clara, mas naquela época, o simples fato de estar no mato já era uma alegria. O simples fato da gente
estar escalando ou não, a escalada para a gente era estar no mato, estar divertindo, estar
compartilhando com os amigos.
Quando eu comecei a escalar a única noticia que a gente tinha de parede de escalada indoor era,
primeiro eu conheci o Sete Cumes (um bar misturado com ginásio que não existe mais), logo em
seguida a gente teve noticia do “Das Pedras” (uma das principais academias de Escalada de BH), e foi
uma alegria, um pouco antes disso eu tive noticia que tinha um muro de escalada indoor particular no
Santa Efigênia, mas não sei precisar. Não sei falar se já existia “Das Pedras” quando eu comecei a
escalar. Eu fiquei muito tempo escalando só na rocha porque a turma da época tinha uma certa aversão
à resina. A gente não queria escalar em agarras artificiais, a gente queria na pedra, o divertido era
pedra, então eu tive certa resistência a resina durante anos. Eu vim conhecer a “Das Pedras” depois de
um bom tempo de escalada já.
Acabei experimentando as resinas e percebi que com o treinamento a escalada muda. Então eu virei
um adapto ao treinamento durante a semana. A gente não tinha tempo para poder estar escalando
durante a semana. Como a Escalada é só no fim de semana, nos dias de semana a gente sentia
necessidade de treinar para melhorar um pouquinho para o final de semana. Minha primeira atitude foi
construir meu primeiro muro de escalada, meu primeiro muro de escalada foi na parede de casa, com
pedras catadas no chão, e eu furava as pedras, ficava uma hora furando as pedras, para poder no
finalzinho a pedra quebrar e o trabalho ser em vão. Então eu furava as pedras e coloquei no meu muro
de casa. Esse foi o primeiro muro que eu tive. Logo em seguida eu consegui comprar umas agarras lá
no sul, essas agarras vieram, eu comecei a colocar essas agarras no muro, logo em seguida eu tentei
desenvolver novas agarras a partir de massa plástica, até chegar ao modelo hoje que a gente conhece
que é a resina, né. Cara, o desenvolvimento das agarras já foi lá para 2005. Aqui em BH, inclusive já
existia ginásio de escalada. E eu ia para a “Das Pedras”, ficava olhando aquela bola de basquete (se
referindo a um tipo de agarra de resina com formato de bola de basquete), “como é que esses caras
fazem isso?” Comecei a pesquisar na internet, procurei uma casa de resina, um cara nos ensinou como
era tratada a resina, e a aí a gente meteu as caras e deu certo. O muro em casa, comecei a fazer em
2003, 2002.
Sobre a história da Summit
A história da Summit foi uma vontade de 10 anos. Um belo dia eu estava lendo “No ar rarefeito do Jon
Krakauer (que é uma das referências utilizadas nessa pesquisa) e vendo aquelas figuras, eu vi no alto
das montanhas uma bandeirinha escrita summit e quando eu vi aquelas bandeirinhas eu pensava “o
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objetivo de todo escalador é o cume”, sempre foi Summit, e eu pensava, poxa, seria legal uma
academia de escalada que se chamasse Summit. Fui desenvolvendo essa ideia, tendo essa vontade
durante 10 anos. Numa ocasião fiz uma viagem, fui fazer uma montanha e me deparei com a seguinte
reflexão: porque até hoje eu não abri um ginásio de escalada? Eu voltei com essa ideia fixa na cabeça,
abandonei meu emprego, peguei o pouco dinheiro que eu tinha, comecei a fazer umas agarras, aluguei
uma casa e a Summit está aí. Comecei a construir a Summit no final de 2012, inicio de 2013.
Acredito que antigamente a Escalada era mais um “auê”, mais uma diversão. Hoje, para alguns
adeptos ela exige um certo grau de comprometimento para poder se evoluir. Antigamente quem
escalada um 7º grau escalada muito né. Hoje em dia com pouco de treinamento e um
acompanhamento o sétimo grau você está escalando em pouquíssimos meses. Então “evolutivamente”
a escalada está crescendo muito, tanto é que se tornou um esporte olímpico. Hoje em dia o
comprometimento com o esporte é maior. Por outro lado, esse comprometimento gera esportistas.
Esportistas cada vez mais esportistas e cada vez menos preocupados com o aspecto ambiental, que é
um aspecto que a gente preocupava muito no inicio da Escalada. A questão do mínimo impacto é
importante citar, a questão até mesmo do companheirismo, antigamente a gente chegava numa área de
escalada todo mundo conversava, todo mundo compartilhava seus feitos, suas vontades, hoje em dia,
está algo estranho você chegar numa área de escalada que seja popular. Hoje em dia as pessoas se
cumprimentam menos.
Sobre a organização da comunidade escaladora
Eu acho que a participação dos escaladores perante aos órgãos, associações e federações, em Minas
ela é quase que zero. A participação é quase que zero. Acho que a gente deveria criar alguns
mecanismos para poder incluir mais escaladores na busca do melhoramento do esporte. Escalador só
quer por a mochila nas costas e ir escalar. A gente tem que mudar isso. Existem inúmeras burocracias
para o esporte funcionar bem. Nós temos fechamentos de áreas de escalada. E quem é que vai lutar a
nosso favor? Se não formos nós quem é que vai ser? O caso da Lapinha é um exemplo claro, que meia
dúzia de pessoas correram atrás e temos a Lapinha para poder escalar. Nós temos inúmeras outras
áreas que estão fechadas. Áreas particulares e áreas públicas. Nós temos e exemplo da Gruta do Rei do
Mato. Fechado. Nós temos o exemplo de Mocambeiro, Vargem da Pedra. Fechado. Nós temos
exemplo da área particular fazenda da Roxane. Fechado. Em Minas Gerais nós temos tantas áreas de
escalada que parece que o Escalador não se preocupa com o fechamento das áreas. Mas escutei uma
certa vez, em uma das reuniões em Mocambeiro, o Caca (Edgardo Abreu) falando: “A gente quer
escalar em todas as áreas.” Porque que eu estou falando isso. Uma pessoa, do próprio Conselho (se
referindo ao Conselho do Parque Vargem da Pedra) disse assim: “Vocês têm que decidir aonde vocês
querem”. O Caca levantou e falou, “a gente quer em todas as áreas, porque o que não foi minerado
ainda vai ser, então a gente quer todos os parques.”
Eu acho que cada fechamento tem que ser tratado de maneira individual. Porque cada fechamento tem
as suas razões e nós temos que argumentar essas razões para trabalhar a reabertura. Claro que qualquer
área de escalada, vai ter impacto. O que a gente tem que trabalhar é o mínimo impacto. Declaração de
Tyrol, etc. Foi uma convenção feita em 2002, um documento no qual norteia as nossas ações. Um
documento que visa colocar certas regrinhas de uma boa convivência, de não sujar as trilhas, não abrir
novas trilhas.
Sobre a questão ambiental
Na minha percepção a escalada gera impacto, mas é o mínimo. Toda atividade, o simples fato da nossa
presença, gera impacto. Porém, nós geramos um mínimo impacto. O impacto que nós geramos é
colocação de uma proteção fixa, a limpeza das bases da Pedra, uso do carbonato de magnésio, não
mais que isso até certo ponto. A minha preocupação, a Escalada se tornando esporte olímpico, é com a
degradação das áreas de escalada precocemente. A preocupação com a degradação com as áreas de
escalada é uma superpopulação de escaladores na área de escalada. Isso eu acho que geraria um
impacto muito maior. Eu acho que controle do número de escaladores deve ser pensado. Na última
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década a gente percebe claramente as áreas de escalada, são completamente outras. Dificilmente você
chega numa das áreas e não encontra ninguém. Antigamente você ia para a área de escalada e
certamente você não ia encontrar ninguém. A gente tem formado em cursos de escalada, quatro e
cinco alunos mensais. Um curso ou mais cursos por mês. No ginásio existe rotatividade, mas a maioria
tem ficado.

JACINTHO ALVARES MOREIRA NETO
Entrevista realizada no dia 30 de março de 2017, na casa do entrevistado em Belo Horizonte, Minas
Gerais.
Sou natural de Belo Horizonte, estudei aqui no colégio Loyola, na antiga escola 12 de dezembro que
depois virou Zilar Frota, e eu sempre fui ligado a esporte, desde criança, sempre gostei muito de
esporte, minha família tem uma origem por um lado francesa e por outro lado nós somos do interior de
Minas, do Oeste de Minas, uma família de fazendeiros. São descendentes da Dona Joaquina do
Pompéu.
Sobre o contato com a Escalada o a história da escalada em Minas Gerais
Desde criança eu ia para a fazenda, eu gostava dessas coisas de aventura, viagem à cavalo, essas coisas
de criança, de fazenda, que tem uma liberdade muito grande e era muito bom. Eu tenho uma foto dessa
região aqui (se referindo ao entorno de sua própria casa) que tinha dezesseis carros, do São Pedro até o
Colégio Arnaldo, uma foto aérea, a gente consegue contar dezesseis carros, e você hoje não conseguiu
parar o seu carro aqui né? Então a gente teve uma infância aqui muito livre, ia para o colégio sempre
de bicicleta, a gente tinha uma liberdade nesse Belo Horizonte que não existe mais hoje. A gente não
era tutelada, vamos dizer assim, a gente saía, ia para a aula, jogava futebol, não tinha esse negócio de
todo mundo apavorado, com medo, essa favela aqui perto do Morro do Papagaio era um local que a
gente conhecia as pessoas, a gente podia ir lá, não tinha dificuldade. Então assim, nesse ambiente eu
acabei indo para o lado da Engenharia e nós tínhamos aqui no fundo um rapaz, nosso vizinho, que era
o Paulo de Tarso Belisário Ribeiro, ele era assim, muito inovador, sempre tinha uma cabeça de buscar
uma coisa diferente, gostava de coisa nova. E ele ao entrar no curso de Geografia, ele conseguiu
contato lá com o Fábio Marton. O Fábio, a gente chama ele de nosso guru, e ele fazia parte do antigo
Clube Excursionista Belo Horizonte, o CEBH, e nessa atividade dele no CEBH, ele já estava um
pouco assim, parado nas escaladas nessa época, e foi incentivado pelo Paulinho (Paulo de Tarso),
“não, mas eu quero aprender a escalar, me ensina” e tal, e o Paulinho então arrumou um grupo de
pessoas lá da Geografia, de preferência ele escolhia as moças, e arrumou um grupo de gente que
queria aprender a escalar. Então o Fábio se dispôs a ir conosco a ensinar como é que se escalava, e os
locais mais próximos que a gente tinha era aqui no caminho de Ouro Preto, depois da barreira ali, da
Polícia Rodoviária, você tem um conjunto de Pedras à esquerda que a gente chama de campo-escola.
Ali hoje tem uma indústria de filito que fica do lado direito de quem está indo para Ouro Preto e do
lado esquerdo ela tem uma jazida ali mas ela não tocou o quartzito, são uns blocos de quartzito que o
CEBH, tinha feito um convênio com o corpo de bombeiros, e eles tinham dado treinamento de
escalada para o corpo de bombeiros nessa época, e aí os bombeiros foram lá e grampearam essas
pedras com aquele grampo de meia (meia polegada), e tinha mão-obra, o sargento não escalava, só
mandava o soldado fazer buraco e escalarem né. Então esse lugar ficou marcado, grampeado, a gente
ia, a primeira instrução que a gente teve foi ali. Depois a gente começou a ir ao Itabirito (Pico do
Itabirito). Para entrar no Itabirito, hoje, na barreira você tem que entrar à direita, são terrenos da Vale
do Rio Doce, hoje eles não permitem mais que você entre, é um capítulo a parte né, essas leis de
responsabilidade civil no Brasil são muito, vamos dizer, paternalistas, elas tem o mesmo cunho da
legislação trabalhista, ela parte do princípio que o dono da terra, o empresário e o empresário turístico,
ele é a parte forte e, portanto ele é responsável e deve ser punido se alguma coisa acontecer com o
visitante, escalador ou qualquer coisa. O viés é muito forte, não é como nos outros países, se a pessoa
declara estar ciente dos riscos aos quais está se submetendo é suficiente para que ela seja responsável
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por si própria. Aqui no Brasil a gente imagina sempre que o individuo é um coitado, um ignorante, que
não tem capacidade nenhuma de analisar os riscos e que se algo acontecer com ele, o proprietário, o
industrial, o comerciante, o empreendedor seja lá qual for e mesmo que não seja empreendedor, seja
só um proprietário, ele deve ser responsável civilmente pelas coisas. É bastante assustador. Mas enfim,
então eles não deixam você entrar mais. Mas nesse tempo (se referindo ao tempo dele), eu ia à antiga
MBR pedia autorização eles me davam autorização escrita e a gente entrava lá. E já estava escavado,
já tinha muitas bancadas em volta do Itabirito, mas era um bloco de hematita compacto, muito
fraturado, então tinha umas agarras, bastante salientes e tinhas escaladas bastantes verticais com
bastante exposição (termo que designa grau de periculosidade na escalada), um lugar interessante para
você começar porque não era muito difícil. Nós tínhamos também o pico do Itacolomi, que fica lá em
Outro Preto. Esse pico já era um tanto mais complicado, a gente fez algumas vias por lá, eu participei
de uma conquista da face da frente, que está até no livro do Daniel né? (se referindo ao Guia da
Escaladas de Minas) A gente levou muito tempo para conseguir subir lá. Nessa época a gente tinha
contato com o pessoal do clube carioca, o CEC, Clube Excursionista Carioca. Houve em tempos mais
antigos, um grande boom de escalada no Brasil, a escalada era diferente. As pessoas procuravam
coisas altas. Não era tão técnico como é hoje, hoje você tem um Boulder dificílimo né? As pessoas
procuravam coisas altas, então Serra dos Órgãos, Itatiaia, aí nós começamos a ir para o Itatiaia,
fizemos aquelas escaladas tradicionais, a via normal, óbvio, mas tinha a Chaminé do Estudante, a
gente foi lá umas três vezes, para conseguir subir. Isso foi em 69, 70 (eu interrompo: que seu amigo
Fábio Marton fez esse grupo). Isso. Antes disso, esse grupo do CEBH, tinha o Fábio Marton, tinha o
(O entrevistado cita um nome estrangeiro que não conseguimos transcrever) filho do cônsul inglês
(mais uma vez não conseguimos transcrever), conhecido aqui na cidade como H.V. Walter. Tinha o
Rodolfo Koepel que era do Minas, nadador do Minas. O Rodolfo era um atleta muito competente, foi
campeão mineiro de natação, esse tipo de coisa. Tinha também o Rogério Kingdom, tinha mais
gente... (eu interrompo: então podemos pensar que a cultura do montanhismo aqui chegou por
influência direta da cultura europeia?) Chegou. Porque no rio tinhas uns caras muito feras né. Tinha o
Richard Brackman, ele conquistou muita coisa no Rio, ele era de origem alemã. Esse cara fez umas
conquistas muito bonitas no Itatiaia, Serra dos Órgãos, fez muita coisa interessante. (O entrevistado
menciona um artigo sobre esse assunto e que fala também das escaladas desse período, que
influenciaram o Clube Excursionista Brasileiro CEB) O CEB depois deu diversas ramificações, deu o
CERJ, o CEC, que era o Centro Excursionista Carioca, e aí foram aparecendo outros. Isso na década
de 1960. No final da década de 60, quando eles tavam parando, foi aí que o Paulinho se ligou com o
Fábio e aí deu mais uma sobrevida para essa atividade. Nós tentamos fazer aqui o Centro
Excursionista Mineiro, o Paulinho começou a organizar isso, então a gente fazia reuniões ali, perto da
praça da ABC, da Getúlio Vargas, tinha uma empresa que vendia barracas, chamava (inaudível). Eles
nos cediam o espaço para a gente fazer uma reunião sábados a tarde, umas coisas assim, e a gente
tentava angariar adeptos. Era muito difícil, aparecia muito pouca gente que queria mexer com
escalada, essas coisas, apareciam pessoas assim, muito despreparadas fisicamente e psicologicamente,
entendeu, de vez em quando aparecia uns maluquinhos assim que não dava para você soltar não,
porque ia cair da pedra. E junto com essa atividade de escalada muita atividade de treckking.
Nós temos um francês aqui que é vivo até hoje, o Bernard Gastelois. Ele era escalador na França, ele
veio morar aqui, se casou com uma brasileira, foram donos de um colégio aqui que se chamava picapau amarelo, um colégio infantil, a esposa dele se chamava Margarida, são pessoas muito conhecidas,
inclusive o Bernard é vivo, ele cria abelhas, ele é muito forte, eu fui ao aniversário dele de 80 anos,
você não acredita no cara. O Bernard era um cara extremamente habilidoso, ele sempre ia conosco no
campo-escola e ensinava técnicas de escalada. Só que a escalada era muito limitada porque tinha
muitas regrinhas. Você não podia fazer barra, você não podia se içar numa agarra, você tinha que subir
com os pés e as mãos de uma forma gradual, sempre tendo três pontos de apoio, bem estabelecidos, só
aí que você movia o quarto. Completamente diferente de o cara enfiar uma falange do dedo no buraco
e ficar pendurado naquilo, não existia isso. Então eram coisas que de certa forma limitavam, mas era o
estilo antigo europeu. Por exemplo, você não podia furar uma pedra com uma ferramenta mecânica
motorizada. Isso era completamente antiesportivo. Se você furava, você furava com martelo, e broca
(inaudível). A grande novidade que apareceu foi o Carlos Sérgio Correia Sales. Esse Carlos Sérgio,
por questões políticas, ele teve que se exilar na Europa e quanto ele voltou, voltou cheio de
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equipamentos. Corda de perlon novinha, tinha bota, uma botona de couro, rígida, 3/4, com sola
(inaudível) Um negócio para época assim, maravilhoso. Aí ele tinha um desander, um equipamento
de fazer descida, que parecia um garfo. Isso já era nos anos 70. E o Carlos e o Paulo Tarso já são
falecidos. O Carlos Sérgio trouxe muitos equipamentos, trouxe uns grampos fininhos, ¼ de polegada
de diâmetro, as brocas, para você furar e colocar esses grampos pequenos, escadinha, para você fazer
artificial, você pendurava lá no grampo e subia na escadinha, ele trouxe uma série de técnicas
diferentes. E ele era muito animado. Ele era Geólogo. Agora eu to na dúvida, não sei se é Geologia ou
Geografia. Mas ele sempre atuou como Geógrafo profissionalmente, trabalhava para empresa de
construção e jazidas, esse tipo de coisa. Esse era o grupo original. Na parte das mulheres tinha a minha
esposa, que se chama Ceres. (eu interrompo querendo saber sobre uma espécie de buraco entre meados
dos anos 1970 até início de 1980) Eu acho que ela renasceu muito foi ali com a Lapinha. Porque aí
começou um pessoal com uma visão mais moderna de escalada né, porque no tempo que a gente fez
esse grupo a gente queria escalar coisa alta, uma rocha que você tem na Lapinha que você sobe 30 ou
40 metros e chega num lugar que você pode dar a volta por trás não tinha graça. A escalada tinha que
ser um cume que você não chega lá de jeito nenhum. Se você não escalar você não chega lá. Então
tinha os clássicos né, Pão de Açúcar, Agulha do Diabo, Dedo de Deus, esses são os clássicos desse
tempo, até anterior a nós, né? O Rodolfo (Koepel) fez todas essas escaladas. (Conversamos sobre o
contato dele com Tonico Magalhães. O entrevistado fala de uma experiência no Itacolomi) O ruim do
Itacolomi que era o nosso quintal aqui, a gente adorava o Itacolomi, tem um parque de pedras ali
embaixo que é um show, tem boulders grandes ali, tem coisa demais ali embaixo do pico. (O
entrevistado conta uma história específica do Itacolomi)
Na medida em que as pessoas foram mudando de atividade, foi assim, de certa forma diminuindo. (Eu
interrompo: o CEM – Centro Excursionista Mineiro veio a ser refundado, certo?) Sim, mas aí já era
outro pessoal, sem quase contato, eu diria, eles fizeram com aquele nome, que não tinha sido
registrado nem nada, mas não tem conexão. Teve duas pessoas interessantes aí, que é do CEB, era o
Harold e a Helena. Esse casal também veio aqui, ensinaram muitas coisas para o pessoal do CEBH.
Depois eles mudaram para Bariloche, por causa de escalada, ficaram morando lá. Aqui em casa o
espírito ficou. Eu e Ceres nunca paramos de fazer excursão de aventura, mesmo que a gente tenha
diminuído um pouco as escaladas, eu continuei fazendo montanhismo andino. Nos Andes eu devo ter
subido uns 13 ou a 14 picos, inclusive o Aconcágua. Desde o Ozorno até o Aconcágua. A nossa vida é
uma vida de aventura, sempre foi assim.
Desse grupo, que a gente sempre esteve ligado com natureza, o Fábio foi uma das pessoas que ajudou
a criar o Parque Nacional da Serra do Cipó. Ele trabalhava na ALMG, ele conseguiu motivar os
deputados a criar aquele Parque. Ele fez toda a documentação inicial. A minha esposa fez o primeiro
mapa geomorfológico do Parque, o Parque não tinha mapa de nada, então ela fez o mapa
geomorfológico a lombo de burro, lá. Com um biólogo que é o Nei Carnevale, eles fizeram o
levantamento do contorno do Parque, essas coisas todas lá. Essa mescla de escalada, com natureza,
com excursionismo, aventura, faz tudo um jogo só. Em cada época da vida a pessoa se dedica mais a
uma ou outra coisa, né? A escalada tem muita coisa junto com ela.

LEANDRO ANTONIO DOS REIS
Entrevista realizada no dia 06 de agosto de 2016, no distrito de Lapinha, Lagoa Santa, Minas Gerais.
Sobre o conceito da Escalada
A forma como eu vejo a escalada é de uma coisa natural, que as pessoas têm vontade de fazer, desde
sempre, desde os nossos ancestrais e que hoje a gente segue fazendo de maneiras diferentes. Hoje a
gente adaptou a Escalada ao nosso estilo de vida, né, a Escalada Esportiva tem muito a ver com isso,
mas com certeza tem espaço para todo tipo de escalada continuar acontecendo, e é isso que eu gosto
de ver, ver o ser humano interagindo, e vamos ver como é o aprendizado né, a gente tem que aprender
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com as montanhas e com a gente mesmo, se desafiando, sem se acomodar.
Sobre o contato inicial com a Escalada
Foi em 1995, eu estava numa reunião, com um grupo de escoteiros, que eu fazia parte, e vi umas
pessoas escalando e dentro do grupo de escoteiros tinha algumas pessoas que escalavam e eu procurei
me informar onde fazer o curso e fiz o curso, continuei escalando.
São vinte anos de vivência. A vivência que eu tive aqui com a Escalada Esportiva foi muito
importante, me deu uma referência de atividade física, que me fazia bem em todos os sentidos, sem eu
ter que me condicionar, sem eu ter que usar uniforme, que eram as coisas que mais me incomodavam.
A escalada me mostrou que era possível ser livre, ser independente, ser autônomo, não ter que
obedecer a regras que eu não conseguia entender a razão. As regras da escalada são simples, são regras
ligadas à sua sobrevivência, você tem que cumprir, já que você resolveu se desafiar e fazer cumprir
uma meta, você segue certos requerimentos para sair dali vivo, sair dali em condição de continuar
fazendo, de continuar vivendo. E a minha vida na escalada sempre foi vinculada a ter amizades, nesse
ambiente, eu considero que é um ambiente onde as amizades são mais legais, onde está todo mundo
numa busca de, é, difícil saber o que a gente busca na escalada, mas basicamente a gente está ali
buscando alguma coisa, cumprir alguma missão mesmo. E nesse tempo eu conheci muita gente, foi
muito bom isso, foi muito bom ter tido esse contato com pessoas que vinham de muito longe e isso
dava para ver que as pessoas mesmo sendo de qualquer lugar do mundo elas tem muita coisa em
comum. A gente sempre acha né, aquela pessoa é de outra cultura, então ela é totalmente diferente, e
na maioria das vezes não, a essência do ser humano é a mesma, a gente diverge as vezes pelo costume
de divergir né, por querer se afirmar, e a escalada ensina a ter essa humildade, não que a gente aprenda
rápido, mas a escalada sempre te dá uma lição, e a gente contesta essas lições assim, é difícil cumprir
isso, mas é muito importante manter essa relação com a atividade né, continuar praticando né, não
ficar só na teoria, que é o que te faz refletir e agir, né?
Sobre o perfil dos Escaladores, crescimento
A escalada está mais famosa, muito mais gente tem real noção do que é. Antes você falava sobre
escalada, ninguém tinha noção do que você estava falando. Hoje muito mais gente tem equipamento,
muito mais gente conhece alguém que escala. É, as razões disso, acho que é oportunidade de vias de
escalada, de ter onde aprender, antes era muito difícil você aprender a escalar, hoje você consegue
frequentar áreas de escalada e ir aprendendo aos poucos, que é uma coisa que antes era mais difícil
porque não tinha com quem, onde encontrar. Hoje são muito mais oportunidades. O fato de ter as
academias, as pessoas poderem começar nas academias, o fato de ter muito mais vias de escalada,
antes quase todo mundo que escalava sabia abrir vias de escalada, né, buscava isso, era necessário
fazer isso. Hoje em dia não é necessário, sei que muita gente tem opinião de que todo escalador
deveria saber abrir via, eu não concordo, acho que é uma busca interessante, mas a essência da
escalada esportiva hoje é oferecer oportunidade para todos e se a gente tiver todas as pessoas querendo
abrir a sua via, isso realmente é complicado, a minha opinião é de que abertura de vias é, falando
principalmente de Escalada Esportiva, é uma atividade profissional, as pessoas podem ir, podem
vivenciar, podem aprender com quem se dedica, mas eu não acho que qualquer pessoa deve saber
manusear uma furadeira, não acho que isso é necessário. O que eu acho importante para a pessoa
escalar é saber conviver tranquilamente, manter o low profile na escalada, tipo escalar em paz, escalar
sossegado, sem incomodar os outros, acho que esse é o grande desafio do escalador, é conviver em
harmonia com a natureza, e a natureza é simples, né? Antes era assim e hoje ainda é. Antes tinha as
pessoas que contrariavam isso, que estavam sempre causando distúrbio, e hoje também tem. A
diferença é que hoje tem muito mais gente. O que gera hoje situações mais complicadas que
antigamente. A gente tinha menos grana, não tinha celular, hoje em dia tem essa mania da galera por
um sonzinho na base da via, antes não existia isso porque ninguém ia carregar um aparelho gigante
com seis pilhas gigantes, mas a galera sempre curtiu, com certeza teria acontecido essas festas até, na
base da pedra. A gente sempre gostou de se divertir. A consciência veio com o tempo, essa é que é a
questão que eu discordo, de que antes as pessoas tinham mais consciência do que agora. Antes as
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pessoas tinham mais tempo para trocar ideia, conviver e para evoluir nessa questão. Hoje em dia as
pessoas têm pressa né, e é muita gente, então, acho que o processo educativo ele está acontecendo sim,
eu vejo as pessoas melhorando o comportamento. A questão é que sempre tem gente nova, e sempre
tem gente diferente, então, você percebe mais isso. A questão de a gente ter menos pressa, a gente ia
de ônibus, e você passava no mínimo dois dias escalando. Ninguém pegava um carro, chegava com
pressa, acelerado, “nossa, eu tenho que escalar” fazia duas vias e ia embora. Hoje em dia você pode
fazer isso. Você pode vir a hora que você quiser. Hoje em dia você pode escalar a noite. Hoje em dia é
fácil, você consegue ter equipamento, você consegue ter uma boa iluminação e escalar a hora que você
quiser, então é isso, é a modernidade chegando. Agora, como conscientizar, acredito que é com a
convivência, né, eu não acredito em sistemas que oprimem, que reprimem, acho que para educar com
efeito, assim, no futuro, tem que ser devagar mesmo, tem que ser aceitando os defeitos do outro,
aceitando os defeitos até de quem se propõe a educar, a gente também comete falha, e aceitar o
desafio, que é fazer um futuro, isso é o desafio da humanidade, que é ter um futuro onde as pessoas
não se digladiem e saibam conviver, se aceitar, e eu acho que na prática da escalada a gente tem a
oportunidade de fazer isso, porque as pessoas estão ali com menos armaduras, né. Só o fato de não
estar dentro de um carro, o transito tem aquela relação terrível porque está todo mundo dentro de uma
armadura. Na escalada está todo mundo a pé e correndo o mesmo risco. Uma bobagem que eu fizer,
pode afetar o bem-estar do outro, pode me machucar, isso deixa as pessoas mais suscetíveis a levar a
sério e a respeitar o outro, você precisa do outro o tempo todo.
Sobre as academias
Eu considero que até quem é omisso está na realidade abrindo mão da responsabilidade. Então assim,
quem promove com certeza tem responsabilidade. Então, todo mundo que incentiva a prática de mais
pessoas tem responsabilidade, e se as academias cumprem isso ou não, porque ter a responsabilidade é
uma coisa, mas quem vai cumprir essa tarefa de educar as pessoas, não vai ser uma academia, tem que
ser todo mundo junto, tem que ser essa posição, de escalar junto, de conviver e aperfeiçoar a
convivência.
Sobre Escaladores
Precisa agregar, tem se agregado cada vez mais, mas não do ponto de vista institucional. A questão de
ser brasileiro né, gera na gente uma descrença nas instituições em geral, é muito difícil você ver uma
instituição que cumpre honestamente a função para a qual ela foi criada. E na escalada tem tanto coisa
incrível acontecendo, tanto evento, precisa ser aperfeiçoado, tem grandes coisas acontecendo mesmo
sem a atuação das instituições que em teoria nos representam.
Sobre a história AME
Existiam outros grupos que chegaram até a se formalizar antes, mas na época não tinha nenhum em
atividade, tinha um que chamava CUME, e tinham outros. As pessoas que resolveram criar a AME a
gente se encontrou primeiro na SETE CUMES, que era localizada na Savassi, foi a primeira academia
de escalada de Minas Gerais, a maioria das pessoas já se conheciam de escalar em Rocha e nessas
reuniões a gente ficava discutindo sobre o que fazer, tipo, “e aí, os caras vão começar a fechar as áreas
de escalada, a gente vai fazer alguma coisa ou não?” E a gente resolveu seguir essa linha institucional.
A gente pensou em facilitar a nossa vida e fazer só algumas manifestações, ir lá, brigar, exigir, mas a
gente achou melhor seguir uma linha de entrar no sistema, de cumprir a agenda política, de
argumentar e explicar o porque que a gente considerava que a gente tem o direito de frequentar essas
áreas e escalar. E numa onda bem positiva, da gente se propondo a ajudar nos cuidados que tinham
que ser tomados com essas áreas. Esse medo do turismo predatório, e na nossa visão a escalada de
forma alguma era predatória. E a gente seguiu esse caminho e funcionou. Conseguimos ali ter algum
espaço dentro da política formal ali que estava decidindo o que fazer com as áreas ambientais e na
época o foco era as cavernas, então essas áreas que a gente escala estão na área de influência das
cavernas. Na gruta da Lapinha e de outras cavernas que são o ponto de vista cientifico é a parte mais
valorizada, o ambiente subterrâneo ele é mais único. Um dos nossos argumentos é que a gente não
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usava o espaço interno das cavernas, a gente usava o lado de fora, para uma atividade recreativa,
lúdica e focada no desenvolvimento do ser humano. A gente argumenta que até o comportamento da
pessoa muda a partir do momento que ela tem contato com essa atividade e com aquele ambiente. E a
gente seguiu essa linha, em 2001, veio o fechamento dessas áreas, principalmente o que mais afetou a
gente foi Lapinha e Baú. Aí intensificou, a partir do momento que houve o fechamento intensificou
nosso trabalho, o que ocorreu é que paralelamente várias outras de escaladas foram desenvolvidas mas
ao mesmo tempo a gente seguia essa linha política de ir negociando para que um dia permitissem que
a gente escalasse. E isso só foi se concretizar em, 2011, 2012? Então foram pelo menos dez anos de
fechamento. Foi essa história.
Eu vejo que assim, é uma situação cômoda para alguns escaladores, satisfaz a demanda principal, que
é, a gente paga e escala. Então já tem esse sucesso. Mas para mim é muito insuficiente em vários
sentidos. O potencial da escalada como atividade transformadora do espaço, de transformar para
melhor, é pequena, estou dizendo na interferência dos escaladores na comunidade, a interferência dos
escaladores no espaço aqui que a gente pratica a escalada ainda é pouco perto do que pode ser. E nem
chega a ser tão positiva assim. Segue aquela mesma linha, vem, paga e vai embora. Não contribui para
o espaço em praticamente nada. Mas também não prejudica o espaço, o que já é bom também. E eu
espero que isso evolua, pra que os Parques em geral tenham pessoas capacitadas para o
desenvolvimento das atividades, que na verdade é também uma incoerência, porque o trabalho de
escalador não tem como seguir o padrão de contratação dos parques atual, não sei seguem a CLT, ou
que que é, esses trabalhos terceirizados, uma mega empresa vai contratando gente de forma meio
aleatória, ninguém entende, pelo que eu saiba não tem concurso público, as capacidades que essas
pessoas tem que ter, ninguém sabe, não sei nem se tem um critério. O fato é que as pessoas que estão
lá em geral não tem capacitação adequada para gerenciar uma área de escalada. Não estão motivadas
para isso, não ganham o suficiente para isso, então ainda tem muito que melhorar. O trabalho
voluntário que os escaladores se prontificam a fazer, na minha opinião ainda não atende a necessidade,
ele é uma coisa ótima, mas tem que estar ligado a um trabalho profissional que de norte para esse
trabalho voluntário. Se não, é muito gasto de energia que não te leva a lugar nenhum. Mas vamos
tentando.
O que eu vejo que mudou hoje é que as pessoas estão dispostas a pagar. Então nessa questão de
recursos, para manter área de escalada, o escalador hoje está disposto a pagar, toda vez que ele vai, ele
paga um valor. Acredito que se fizesse uma coisa de pagar anuidade a galera estaria disposta. Então
assim, o recurso ele pode vir diretamente das pessoas que praticam. Hoje isso é possível. Antes as
pessoas se negavam a pagar. A gente não conseguia entender como que para andar no mato, num lugar
que não tinha nada, a gente tinha que pagar para isso. A gente já gastava, e sendo que a gente não
tinha dinheiro. Esse era um ponto importante também, ne?! (risos) O que faz pensar que hoje tem
muita gente disposta a pagar, quem tem condição paga, mas ainda tem as pessoas que não tem
condição de pagar mas que tem esse direito também. Você exigir que todo mundo que vai escalar num
ritmo que é o que a gente escalava antigamente, a gente queria escalar a semana inteira, se você pagar
dez reais por dia, 300 reais por mês, só para poder entrar no lugar, isso é um valor relevante, que esse
modelo hoje não está perto de ser ótimo, mas de qualquer forma é um recurso que pode chegar.
A AME nunca esteve cheio o suficiente para falar que houve esvaziamento. Por mais que a gente
tenha tido várias pessoas inscritas, as pessoas se inscreviam ao participar de um evento, mas
participação real nunca foi muita gente. Mas aí que tá, cada um colabora de uma forma, esse trabalho
burocrático e de negociar com o poder público ele é ingrato mesmo, é mais para lobista, eu considero
que o cara que faz o lobby ele não deve ser voluntário não. Fazer as coisas só de coração assim,
porque na verdade a questão é você precisa ser frequente, você precisa estar bem informado para fazer
a diferença e isso demanda trabalho, demanda estudo. Por isso acho que tem de ser uma decisão geral,
tipo “vamos aceitar o desafio e unir todas as forças”, então o parque tem que estar junto, acredito que
o ideal é dentro do parque ter pessoas responsáveis pelo gerenciamento das áreas de escalada, e, junto
com isso os escaladores voluntários. E os profissionais que não vão estar vinculados ao parque, mas
que vão estar de alguma forma ganhando dinheiro com a escalada, dono de academia, dono de loja, as
pessoas que dão aula de escalada, né, têm que todo mundo se unir. Todo mundo que trabalhar pelo
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mesmo objetivo.
O que eu penso das divergências da escalada, das opiniões das pessoas, é porque antes, de inicio, o
objetivo era individual, vou escalar porque eu quero me divertir e vou praticar aquela atividade. A
partir do momento que tinha objetivos coletivos que não eram cumpridos, que se destacaram essas
divergências, porque basicamente, uma pessoa ficava tentando convencer a outra. Tipo, “eu tenho
minha opinião e acho que a gente deve fazer isso”. A partir do momento que essa diferença de opinião
fazia diferença, para cumprir o objetivo, foi que isso aumentou. A questão financeira eu não consigo
ver como condicionadora das brigas, são diferenças mesmo de postura, de cultura, de pessoas que tem
mais dinheiro e que tão mais disposta a resolver de uma certa forma, pessoas que estão mais
acostumadas a resolver as coisas formalmente, e tem outras pessoas que fazem tudo na tora mesmo,
faz brigando, faz mostrando uma certa revolta né, quando vê que um direito seu está tolhido. Eu
confesso que vivo nas duas realidades. Eu aprendi as duas coisas, eu aprendi que a gente tem que
reagir, quando alguém que está numa postura de liderança chega escravizando os outros, eliminando o
pensamento do outro a gente tem que reagir, e eu entendo que a gente tem que também seguir questão
formal, formalizar as nossas decisões. Escalador tem que ter alguma postura escrita, uma postura para
apresentar, nossa realidade, dentro do que a gente quer fazer, qual que é a nossa proposta.
Acho que a gente tem que ter umas posturas na vida. Eu considero, que todos nós né, somos
escaladores, somos de qual origem que seja que a gente tenha, as nossas famílias, de qual cidade a
gente veio, quando a gente resolve visitar outro lugar, a gente está invadindo esse lugar, a gente está
levando a nossa percepção de mundo para lá. E a gente tem várias formas de fazer isso, né, a gente
pode ser explorador, um dominador, uma pessoa que quer chegar para alterar aquela realidade ou a
gente pode querer se integrar. Acho que na história do mundo o ser humano preferiu várias vezes
impor, “eu quero pegar a minha realidade e jogar naquele lugar, eu quero que o povo seja daquele
jeito, eu quero impor minha cultura”. Então eu sempre tive essa postura de não fazer assim. Pelo
menos não intencionalmente. Eu sempre me preocupei em conhecer a realidade do lugar que estou
indo, antes de querer mostrar qual é a minha realidade, então a escalada para mim fez muita diferença
porque, a escalada era minha essência. Hoje eu considero que minha essência se ampliou para outras
coisas também. Mas na adolescência, o que me deu identidade foi a escalada. E eu considero que a
gente precisa exercitar isso, enquanto comunidade, de saber se integrar, de saber que a gente ta
chegando com varias outras coisas. Os parques, eles são uma forma de invasão né, dos espaços rurais
que a gente agora está decidindo, “vamos transformar em parques e vamos preservar”, a gente vai
falar, “foda-se” quem chegou ali primeiro? Chegou vários tipos de pessoas ali primeiro. Muitas
pessoas optaram simplesmente, “ah, chegou o dono da fazenda aqui, ele foi indenizado”, muitas vezes
o dono da fazenda nem mora ali, então eu considero que a prioridade não é o dono da fazenda, mas a
realidade social, ela tem que ser considerada né, e a maioria das pessoas, qual é o grande problema que
tem, mesmo em áreas rurais. Acesso ao lazer, o lazer saudável, consciente. As pessoas, o que que elas
fazem no final de semana? A gente sabe né, em geral vai estar ali se envolvendo com varias coisas,
bebendo basicamente, churrasco. E como que a gente muda essa cultura? A gente vai simplesmente
proibir a pessoa de frequentar o buteco, fazer o churrasco em casa, eu acho que não. O que eu
considero é que a gente precisa incentivar atividades saudáveis, e a escalada é incrível, você pegar o
seu fim de semana e se dedica a um esporte, é muito mais saudável, mesmo que no final do dia você
beba, use outro tipo de droga, mas você esta complementando o seu dia com algo que está te fazendo
bem e isso te dá muito mais chance de ser uma pessoa melhor, de pensar coisas boas. Então é isso que
seria minha recomendação, que as pessoas pensem nisso.
Para mim foi muito bom, eu já pensava nisso, mesmo antes de morar eu já tinha essa preocupação, e a
medida que eu comecei a trabalhar aqui na região, isso se intensificou, porque eu vi que meu trabalho
não estava fazendo diferença nenhuma para as pessoas daqui, porque a rotina básica era, sair de Belo
Horizonte, já vir com tudo que você precisa, entra na área de escalada, volta para o seu carro e vai
embora. Então eu vivi isso, e vi que isso precisava mudar, porque as pessoas daqui continuavam
olhando para a gente com olhar de desconfiança. Isso é ruim para as pessoas do lugar e para a gente.
Hoje em dia eu considero que a visão da comunidade melhorou muito, se tornou uma visão mais
positiva em relação ao escalador. O fato de existirem os abrigos, de as pessoas terem onde dormir fez
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muita diferença. Então, porque aí você passa a ter convivência, as pessoas frequentam os mercados, as
pessoas frequentam os restaurantes, saem de manha cedo e conversam com um senhor, uma senhora,
então acho que esse seria o avanço. O que eu espero da escalada é o que eu espero com meu trabalho.
Que as pessoas se dediquem mais em conhecer o lugar que elas estão indo visitar, invés de só arrancar
dali alguns momentos de adrenalina e voltar para a Babilônia. Que é uma coisa que todo mundo
admite “ah não, que bom que eu vim para cá, sair daquela confusão que é Belo Horizonte”, mas as
pessoas não conseguem sair de Belo Horizonte, né, por várias questões. Não só de Belo Horizonte, das
grandes cidades. E, nesse sentido, uma das principais questões que mantem as pessoas nas grandes
cidades é a geração de renda. Onde ela consegue ganhar dinheiro é lá, então a gente tem que
desenvolver formas de ganhar dinheiro aqui para que mais pessoas possam viver aqui, bem, e em
condição de contribuir, para que esse lugar se torne um lugar melhor.
A relação com o Parque
A minha relação com o parque, começou a piorar, justamente no momento de abertura da Escalada,
porque no meu conceito, mesmo que seja uma abertura, tinha o plano de ser temporário, eu não
acreditava que seria temporária e até hoje, cinco anos depois, continua sendo, é um processo que
privilegia o invasor. Privilegia a pessoa que vem de fora, que vai praticar a escalada, e vai embora sem
contribuir em nada para o lugar. Esse é o cara privilegiado, é o cara que vem, paga R$ 10,00 e vai
embora. Esse é super bem atendido. Mas na questão de gerar renda, gerar alguma coisa positiva para o
lugar, isso nunca aconteceu, o potencial que a escalada tem de oferecer trabalho é muito grande. Para
que a gente abra mais áreas de escalada a gente precisa de pessoas trabalhando nelas. E até hoje isso
não acontece. Mesmo os profissionais da escalada trabalham ainda de forma, muito pouco
profissional, sem estrutura, sem comunicação entre eles. Ou seja, o parque não contribuiu para mudar
essa realidade. Ele está ali né, ali está bom, você paga R$10,00 e entra. (Nesse momento eu questiono
se foi isso que o levou a se “rebelar”, conforme histórias prévias sobre o Leandrinho que entra no
parque por entradas clandestinas) É eu, não acredito que eu fiz nada. Eles é que fizeram. Eu reagi.
(Risos) Então as minhas reações as vezes elas foram ate agressivas mesmo, eu considero que precisava
ser denunciado, algumas vezes foram denunciadas e simplesmente não tem ninguém preocupado com
isso, em saber sobre desenvolvimento sustentável. Não tem ninguém preocupado com isso. As pessoas
se preocupam em seguir o regulamento, “eu cumpro aqui o meu papel, fui contratado para isso”, eu
vou cumprir esse regulamento e não me importa resolver os problemas. Para eles, não é um problema
você ter dezenas de adolescentes que poderiam estar se preparando para trabalhar dentro do Parque,
eles preferem fazer um edital, trazer uma pessoa de outro lugar que também não tem aquela
capacitação porque a capacitação para trabalhar com a escalada, o mais importante primeiro é escalar.
E não é escalar uma vez por semana, não é escalar duas horas por dia. E quando você tem tempo para
escalar o dia inteiro? Uma semana inteira, fora do seu horário escolar? É quando você é um
adolescente. Então quando o parque coloca que está se preocupando com a segurança dos
adolescentes, eu considero que eles deveriam fazer uma convocatória e falar: “Gente, tem uma série de
adolescentes aqui na comunidade querendo iniciar na escalada, a gente tem medo de que eles se
machuquem e a gente quer que eles tenham acompanhamento. Você quer fazer um trabalho voluntário
aqui?” Vem uma vez por semana. Tem 20 profissionais da escalada, tem os professores das
academias, tem quem dá curso, eu tenho certeza que viria gente de outros estados aqui, você vai
dedicar um fim de semana a escalar com esses adolescentes, monitorando eles, a responsabilidade da
segurança deles é sua. Ponto. Acho que isso é mínimo, é oferecer essa capacitação. (Pergunto se existe
uma demanda mesmo de jovens da comunidade, de quererem escalar) Sim, claro. Os poucos que tem
acesso a equipamento são os que estão escalando. De inicio, vamos considerar que não tinha ninguém
escalando. As vezes um ou outro, escalou uma vez no inicio da abertura de vias no sitio do Rod, um
ou outro adolescente daqui chegou a ter alguma experiência. Mas sempre esbarrava naquilo né, tinha
uma experiência, escalava um dia, dois dias, não chegava a aprender, quando aprendia ele não tinha
equipamento para treinar, então assim, essa parte da história infelizmente se perdeu, eu não sei quem
eram essas pessoas. Quando eu cheguei aqui, antes mesmo de vir morar, eu comecei a procurar
pessoas que tivessem interesse. A principio todo mundo tinha muito medo, né, subir na lapa é coisa de
doido, né, aqui tem o pessoal que tira mel de abelha, que tirava ovo de papagaio, eram os mais
malucos daqui, e esses meninos mais novos já não tinham essa experiência porque as lapas que antes
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eram parque de diversão, dentro do parque mesmo, até vinte anos atrás os meninos brincavam na lapa,
escalavam mesmo, sem corda e tal. Com o cercamento algumas áreas foram ficando particulares e isso
acabou. Mas a habilidade dos jovens que vivem aqui é muito grande, por viverem meio soltos, subindo
em arvores, brincando com cachorro, cavalo, o que for, então são pessoas que tem potencial evidente,
para a escalada. Eles precisam de orientação e de equipamento. Então nessa medida que eu passei a
fornecer equipamento, o que acabou acontecendo foi exatamente isso, e tive uma convivência com
eles aproximadamente um ano, teve matéria lá da Redeminas, acompanhou a gente ensinando, esses
meninos que começaram a escalar naquela época continuam escalando até hoje. Alguns passam aqui,
me pedem equipamento, eu entrego equipamento, algumas vezes eu vou junto, eles tem muito mais
habilidade do que muita gente de outros lugares, que fez curso, pratica na academia, mas não tem a
vivencia, não tem a habilidade nata ali de quem nasceu mesmo com o pé na terra, subindo na pedra
descalço, É bem evidente, inegável, que esses meninos tem plena condição de trabalhar com a
escalada, que precisa ser aperfeiçoado, a escolaridade em geral é baixa, é de má qualidade, então
assim, eles podem não ter conhecimento, habilidade atualmente para ensinar, abordar uma pessoa e
questionar um procedimento que está sendo feito errado. Mas a escalada deles já é muito suficiente
assim para que eles continuem frequentando as áreas de escalada, inclusive salvando a vida de muita
gente, eles são espertos, eles conseguem ver um grigri mal posicionado, mal utilizado, então, e mesmo
interrompendo o trabalho. O fruto do que foi feito, isso aí vai durar para o resto da vida deles, mas
mesmo hoje você tem adolescente de 17 anos de idade, que só podem escalar na presença do pai, isso
está no regulamento do parque. Pai e mãe ou responsável legal. Não pode ser qualquer pessoa que o
pai deu autorização. Isso é um absurdo. E foi incrível, pais e mães foram escalar com esses meninos,
mas foram uma vez, duas vezes. Só que pai e mãe tem que trabalhar, como é que eles vão outras
vezes, não basta ir uma vez por mês, não basta cumprir o que o gerente do parque me propôs que seria
de levar os meninos duas vezes por semana, escalar ali de manhã cedo, entendeu, a escalada tem que
ser parte do seu dia a dia, você tem que fazer sua comida no pé da pedra né. Não é igual jogar bola,
com certeza não é igual jogar bola. Todo mérito aí para o futebol, principal atividade que é oferecida
né, para os nossos jovens aqui, tem o campo, tem a quadra, todos eles são muito habilidosos no jogo
de futebol, mas eles merecem ter acesso a outras coisas também.
Sobre escaladores de outros estados do Brasil e estrangeiros
A escalada pode ser considera assim, uma aldeia mundial. Você consegue fazer contato com gente do
mundo todo, através da escalada, então, por exemplo, muita gente que veio para cá, eu conheci na
Colômbia, então vieram colombianos, veio uma pessoa da República Tcheca, que morava na
Colômbia, e veio porque viu foto, porque conversou, porque a gente falou que é legal. Então a
escalada, ela em si atrai pessoas. Pessoa de qualquer país, qualquer planeta, qualquer raça, qualquer o
que for, ela tem interesse em conhecer as escaladas de outros lugares, sempre com esse interesse de
viajar. Então já vieram alguns europeus, a dona da casa, a pessoa que proporcionou esses abrigos, é a
Petya, ela é da Bulgária, então assim, qual é a conexão que a Bulgária tem com o Brasil. É muito
pouca né. Porque sair da Bulgária e vir para o Brasil? São perguntas que não tem resposta, mas a
escalada com certeza é o mais evidente. (Pergunto sobre outras regiões que ele citaria de seu
conhecimento que vieram ao Brasil pela escalada) Alemão, Francês, Inglês, mas da América Latina,
Chileno, todo mundo que tem condição de vir, vem! (Pergunto sobre o Brasil) Os estados campeões é
Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Acredito que são regiões onde a renda está mais
concentrada e o povo viaja mais. Mas já veio gente de Manaus, escalador de Manaus veio parar aqui,
pessoas do interior de Minas, vários lugares que a gente nem sabe se tem escalada ou e não tem, mas
as pessoas procuram e acham aqui. O calcário é uma rocha muito interessante, atende todos os
interesses. (Pergunto porque o calcário é uma rocha interessante) Porque é muito diverso. Muito tipo
de agarra, em geral são áreas vastas, você tem uma área de escalada em granito. Você vai ter aquele
pão de açúcar ali, você vai rodear ele, vai ter algumas diferenças, outras não, mas basicamente é aquilo
ali, ele é concentrado num espaço, difícil você ter um “mar” de granito. Qualquer área de calcário é
um “mar”, então gera diversidade. Os elementos que influenciam no calcário, a pressão, a temperatura,
o ar, a vegetação, vai mudando ao longo das áreas então aqui, num raio de 10 km a gente tem 3 áreas
bem desenvolvidas e cada uma com características bem diferentes, as pessoas chegam e falam: “ah
não, qual que eu não posso deixar de conhecer?”. A resposta é, vai em qualquer um, qualquer um vale
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a pena. Você vai escalar no sítio do Rod vai ser incrível, vai escalar na Lapinha vai ser incrível, no
Antão vai ser incrível, cada um vai ter suas características, morfológicas, e também a diferença do tipo
de via que foi aberta, em que época. Isso foi uma coisa que mudou muito, de vinte anos pra cá, a
forma de abrir vias de escalada, o equipamento, antes priorizava grampo, agora prioriza chapeleta, isso
gera uma alteração mas a escalada no calcário ela sempre vale a pena né. É muito difícil você ir numa
área de escalada e não conseguir se divertir, em pelo menos umas cinco vias. Tem gente que chega no
granito e as vezes nem consegue escalar. O granito ele não te dá tanta variedade de técnica, a técnica é
mais ou menos aquela ali, se você não se dá bem com essa técnica você nã ovai escalar. Se você
estiver com sapatilha ruim, no granito você não escala. No calcário você se vira, escala descalço,
sempre tem uma área com sombra. Você tem áreas com sombra o dia inteiro em qualquer uma das
áreas de escalada daqui, se o sol estiver muito forte você vai andar 50 metros até a sombra. Não existe
outra rocha que oferece isso, de forma tão consolidada, é meio que o sistema do calcário, de ser área
de desmoronamento, com muitos túneis.
Sobre quadro geral e perspectivas da escalada
Eu quero, espero que se consolide abertura de áreas. Estamos reabrindo o Baú. O sistema que não foi
nem demanda nossa. Não foi a gente que ficou azucrinando o cara “você tem que abrir para escalada”.
Ele (o proprietário do Baú) percebeu que nas áreas de escalada em volta está havendo
desenvolvimento, as pessoas passavam “ah, será que eu posso escalar”, a principio não, mas ele
começou a testar. Não, vamos ver o que acontece se o pessoal escalar. Então, espero que se consolide
isso, que se inverta a demanda pela escalada. Não é o escalador que vai lá pedir pelo amor de Deus
para escalar. Espero que isso seja uma demanda social, existe esse espaço, eu preciso cuidar desse
espaço, eu quero oferecer, quero que esse espaço seja frequentado e que tipo de frequência que vai ter
nesse espaço, a gente vai seguir o padrão gruta da lapinha? 20 pessoas de mãos dadas com um guia,
que vai dar informações ali, as vezes científica, as vezes não, e ali estabelecer um roteiro, fiz esse
roteiro e vou embora? Eu passei duas horas naquele espaço e vou embora? Ou a gente prefere um tipo
de frequentador que se apaixona e quer continuar frequentando aquele lugar e que vai trazer mais
pessoas, e que vai trazer a família, que vai querer que as crianças se desenvolvam naquela atividade.
Vai querer morar no lugar. A escalada proporciona isso, o cara se apaixona por uma área de escalada
ele vai morar no lugar. O turista padrão, que paga e vai embora, muitas vezes ele nem acha graça.
Visita um lugar incrível, mas por causa do modelo de visitação, você não vê a beleza do lugar. Então
acho que essa evolução do pensamento dos leigos, ela tem que acontecer, de ver que a escalada é
muito especial. Não é igual montar uma quadra e oferecer um esporte seja qual for por mais incrível
que seja o esporte, a escalada te leva muito, além disso, é um fenômeno que não é esportivo, é um
fenômeno social. Ela muda as pessoas. Integra as pessoas. As vezes separa também porque tem que
separar, o ser humano não tem que viver agarrado um no outro. (Questiono sobre o que poderia leva-lo
a se reconciliar com o Parque) Uma mudança geral na postura das pessoas que trabalham lá. Eles se
comportam como se estivem defendendo um forte. E isso não vai dar certo. Só continua acontecendo
porque a gente deixa, a gente tem medo, a gente é acomodado, mas é um absurdo o que eles fazem,
eles não estão protegendo aquele espaço, as queimadas continuam acontecendo, não adianta falar, eles
não vão proteger isso de nada, o que é de ruim para aquele lugar vai continuar acontecendo, as grandes
depredações eram geradas por movimento econômico, mineração, extração de coisas das cavernas ali,
que eram vendidas para os turistas. Você interrompendo o fluxo de dinheiro nessas atividades
predatórias, quer dizer, você dizer que se uma criança for lá e fizer uma pichação com carvão, vai ser o
fim do mundo? Não vai. E todas as crianças vão fazer isso? Não vão. Algumas fazem. Mas você vai
proibir todas as crianças de ter acesso ao espaço porque ele vai depredar o ambiente com o
carvãozinho dele? Não vai. Você tem muito mais chance, de ao envolver centenas de adolescentes ali,
eles valorizando, um vai coibir o outro. É o que mais tem chance de funcionar. Se você tiver dez
coleguinhas e um for pichar, um vai falar “ah não cara, você não vai fazer isso não, esse lugar é bonito
desse jeito!” Entendeu? Então não adianta coibir, não adianta esse tipo de proteção de colocar
segurança para espantar os outros. Você tem que colocar pessoas para receber. Tem que ser uma coisa
humanizada mesmo. Acho que humanizar o gerenciamento, com foco em cuidar e apresentar. As
pessoas que trabalham no parque têm que ser as pessoas que mais amam o parque, e que amam a
ponto de aceitar compartilhar. O que eu vejo é que a maioria dos funcionários do parque nem conhece
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o parque. Ninguém anda no parque se não for a mando de alguém. O lazer deles não é no parque.
Podem haver exceções, você vê um ou outro funcionário indo no parque fora do horário de trabalho,
muito raro, mas isso não ocorre por incentivo da administração, a administração no que ela puder
coibir ela coíbe. Ela prefere seguir o padrão de usuário que vem e vai, e que não fica ali. A única coisa
que a gente pode fazer é querer que as pessoas gostem do lugar. Cuidem por iniciativa própria. Eles
não vão conseguir vigiar todo mundo, a possibilidade de ganhar com a abertura, com atendimento
humanizado, eu acho um absurdo, ainda mais da forma como aconteceu com a gente, você levar a
pessoa e questionar o documento dela, você veio escalar mas “peraí, seu documento não está de
acordo porque a foto não sei o que...”, Cara é um ser humano, não tem quem que ele poder ser, se for
um bandido, chama a polícia para ele, mas não tem porque você impedir a entrada de uma pessoa
dentro de um parque, eu não consigo entender isso, porque você precisa controlar o documento dela
naquele nível, como se ele estivesse entrando num banco. É isso, humanizar, receber bem, quem
trabalha no parque tem que estar disposto a receber bem, todo mundo, as pessoas que cometerem
falhas, que cometerem crime ambiental, chama a polícia, abre um processo, entendeu, mas coibir o
uso por causa da possibilidade de um mau uso, para mim isso é ante produtivo.
Mensagem
Acho que é importante não parar de escalar. Eu parei de escalar, num certo momento, eu precisei, para
mim foi bom. Mas eu tenho essa intenção de um retorno sagaz, porque a gente precisa de força, a
natureza nos dá muita força, a gente escolheu a rocha, tem que absorver isso, que a rocha oferece, pra
gente ficar mais forte e conseguir seguir adiante, viver em outro sistema, a gente não pode viver num
mundo violento, violência institucionalizada, eu acho que a gente tem que viver num mundo que a
gente respira, olha para o lado, vê coisas, e busca melhorar a gente mesmo, ajudar o outro a melhorar,
então não vamos desanimar não, vamos insistir, tá vivo, tem que viver. Não tem porque ficar parado.
Eu fico vendo essas áreas que a gente escala, e acho que os escaladores deviam começar a pensar em
andar com o é no chão, escalar descalço mesmo, esse contato a gente não pode abrir mão dele, é isso
que vai fazer a gente mudar mesmo, dessa onda higiênica urbanizada, saber que a terra é aquilo
mesmo e a gente é aquilo mesmo. A revolução começa dentro de cada um, então a gente tem que
aceitar isso, não priorizar as super roupas e super equipamentos de escalada, o importante é respirar ali
na área de escalada, estando bem equipado ou não, não menosprezar alguém que está mal equipado né,
oferecer para mais pessoas a oportunidade de usar equipamentos incríveis que pouca gente tem acesso,
lembro de um tema assim, a minha postura como profissional de escalada eu sempre priorizei a
escalada esportiva por causa da maior possibilidade de que mais pessoas tenham acesso ao
equipamento da escalada esportiva, muito menos do que a condição ou equipamento que você precisa
para escalar uma parede, viajar para o rio de janeiro, a gente mora aqui, em Belo Horizonte, eu quero
uma coisa que seja acessível. A escalada móvel, é legal de ensinar, é ótimo ensinar, mas desde que
tenha bastante equipamento né? Vou incentivar cada aluno meu que adquira aquele monte de
equipamento móvel para escalar aqui? Onde tem tão pouca oferta de escaladas realmente interessantes
em móvel? A escalada esportiva tem um papel, o boulder tem um papel incrível para mudar a
realidade do lugar, pelo fato de ser mais acessível. E isso não tem a ver com mediocridade.

LEONARDO HOFFMAN
Entrevista realizada no dia 02 de janeiro de 2017, em Biribiri, distrito de Diamantina, Minas Gerais.
Sobre o primeiro contato com a Escalada
Meu primeiro contato com o Montanhismo, vou te confessar, foi uma picaretagem, foi quando eu
estava no colégio ainda, não sei se no segundo ou terceiro científico. Eu fiz um cursinho de
montanhismo, ministrado por ex-militares, eles ensinaram basicamente rapel, comando Crow, foi lá na
Serra da Piedade. Eu não tinha muita noção do que era Escalada naquela época, mas sempre vi filmes,
documentários sobre montanhismo, sempre quis ser e eu achei aquilo o máximo, só que na época, não
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sei se era 88 ou 89, eu não conhecia ninguém, em Belo Horizonte não tinha nada, não tinha nenhum
clube, não tinha nenhuma loja, a imagem que a gente tinha dos escaladores era a dos militares lá do
batalhão de Montanha que escalavam. Aí foi quando eu entrei na faculdade, eu tive um colega, o
André Jacque, ele foi meu colega de faculdade nos primeiros anos, foi a pessoa que me colocou para
escalar, que me mostrou a escalada como ela realmente é. A primeira via que eu guiei foi em móvel,
eu nunca tinha guiado uma via grampeada na vida. Outro cara que me influenciou muito e pôs muita
pilha para escalar foi o Júlio (Júlio Cardoso) que era amigo do André Jacque na época. No começo foi
tudo em móvel, a escalada esportiva veio um pouco na sequência. A gente ia na Serra da Piedade e
depois começou a ir na Serra do Cipó, que a gente descobriu que os cariocas já tinham conquistado as
primeiras vias lá. Também tinham as vias em móvel dos mineiros, do André Jacque, do Júlio, a
primeira via que eu guiei na minha vida foi uma via em móvel que se chama Kamasutra, que é lá no
Grupo 3. Eu lembro que eu nem tinha sapatilha na época, eu guiei de kichute mesmo, o Júlio chegou,
“ah estou meio cansado, estou de ressaca”, ele me passou os equipamentos, eu nem sabia o que era
aquilo, peguei um excentric, “nossa, que coisa esquisita”. Aí me mostrou, “você vai entalar isso na
rocha assim, vai proteger assim, agora pega isso lá, vai lá e sobe”, aí né, eu meio sem noção, peguei
tudo e subi, passei um perrengue que eu não vou esquecer nunca mais, mas quando eu cheguei no
topo, e nem tinha grampo na via, a segurança no topo era numa árvore, eu senti uma coisa que nesse
momento eu vi que eu tinha perdido minha alma para sempre nas montanhas e não tinha mais jeito de
recuperar e minha vida ia ser aquilo ali mesmo (Risos).
Sobre o caso da Lapinha
Foi tudo parte de um processo histórico, nós sabemos que história da humanidade é um sequencia de
erros que nós procurarmos sair do melhor jeito possível, né? Quando a escalada começou a crescer,
começaram a aparecer os problemas. Primeiro, o Baú foi fechado, logo na sequencia foi a Lapinha, e
aquilo foi como um choque na galera, que eles viram que alguma coisa já estava saindo errado lá,
estava crescendo sem organização e, quando voltaram a liberar a Lapinha um monte de gente ficou
aborrecida, “agora tem que pagar, agora é um parque, cheio de regras”, mas a verdade, é que a
realidade da escalada mudou. Todo mundo ficou revoltado na época né, “pô, a gente vinha aqui, fazia
o que a gente quisesse, grampeava o que a gente quisesse, escalava tudo, ninguém mandava na gente,
ninguém enchia o saco”. Mas esse tempo se foi, a escalada cresceu e nosso espaço diminuiu, porque a
gente escalava sempre nos mesmos lugares de uma certa forma eu já vi uma vez uma pessoa comentar
que a proibição da Lapinha teve até uma coisa boa, porque ela estimulou os escaladores a procurar
novos lugares para escalar, e eu posso confirmar que isso é verdade mesmo. Mas quando a Lapinha
reabriu, foi um marco assim, há males que vêm para o bem. O chato foi ter passado mais de 10 anos
naquele lugar, mas, agora que reabriu, mesmo com aquelas regras todas, mesmo com o monte de
coisa, eu pessoalmente não concordo com um monte de coisa que que tem nas regras, mas eu nem
brigo com isso, nem reclamo, o bom é estar de volta lá, escalando, fazendo aquelas vias com os
amigos com tanta alegria. Eu sou biólogo e sou escalador também, então seria um erro se eu puxasse
só para um lado ou puxasse só para outro. Quando veio a proibição da Lapinha a gente entrou em
povorosa, foi todo mundo, a gente queria, nossa, não dá para explicar a revolta que foi. Agora, hoje,
quando eu vejo assim, como que a escalada em certos lugares virou uma bagunça, que está crescendo
sem gestão, sem organização, as pessoas fazem o que quiser, um mete o grampo na via do outro, dá
aquela briga, eu refleti e vi que ainda que seja desagradável, era uma coisa que a gente não ia escapar.
Agora a gente tem que procurar fazer esse processo da maneira mais produtiva possível, porque as
coisas não vão voltar a ser como naquele tempo que a gente vai chegar no lugar e fazer o que bem
entender e achar que o resto da vida vai ser assim. Qualquer lugar de acesso fácil, número de vias bem
grande, potencial bem grande, bem próximo um do outro, está condenado a, em pouco tempo encher
de vias e começar problemas ou com proprietário, ou com os órgãos ambientais, mas infelizmente isso
são ossos do ofício, é o preço que a gente paga pelo crescimento do esporte. E a gente tem que ter
consciência de que crescer não é inflar, Você só abrir o número grande de vias, aumentar o número de
escaladores sem ter organização, sem ter ética, sem ter mais nada, isso não é crescer, isso não é crescer
o esporte, isso é inflar. É a mesma coisa que você pegar farinha, fermento e colocar no forno, vai sair
alguma coisa daquele forno, mas você não pode garantir que é um bolo saboroso. Se você quiser
realmente fazer um bolo saboroso, não basta você pegar farinha e fermento e colocar no forno de
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qualquer jeito entendeu, você tem que fazer a coisa com carinho, cuidado, dedicação, pensar nos
ingredientes, colocar uma pitada, e escalada é um processo parecido. (pergunto quais regras
especificamente ele não concorda que ocorre na Lapinha). Olha, tem alguns setores lá que eles
fecharam eu fecharam sem justificativa nenhuma, eles falam que para recuperação ambiental. Eu sou
biólogo e já trabalhei com licenciamento ambiental inclusive de mineração em áreas de calcário. Eu vi
dois setores assim, um fechado e um liberado com características biológicas e físicas idênticas. Qual
que é o critério para falar que um setor está fechado e outro aberto? Mas aquela história, né, entre
escalar alguns setores e não escalar em nenhum, pelo menos em alguns setores está bom demais.
Eu achei que o plano de manejo da Lapinha, tem na internet, eu achei que ele ficou muito mal feito,
entendeu? Não sou só eu que achei. Eu procurei uma lista de fauna, todo plano de manejo tem uma
lista de fauna, e na versão que tem na internet, não sei se a versão que está lá com eles é igual, mas a
versão que tem na internet não tem a lista de fauna da Lapinha, o cara até escreve lá no relatório que
foram encontradas tantas espécies, eu procurei de “cabo a rabo” e não vi uma lista de fauna. Um erro
assim, grosseiro, imperdoável. No entanto, esse Plano de Manejo passou. Quanto a maneira que a
escalada foi contemplada, eu acho que faltou profissionalismo, um biólogo falar: “escalada pode
significar ameaça para tal espécie, ou para tal grupo assim, não fizeram nada disso, não falaram quais
critérios. Outra coisa também que eu não gostei é que eles deram prioridade para os turistas e para a
escalada, durante anos aquele lugar foi um polo de escalada de Minas Gerais, e a gestão do parque
colocou os turistas em primeiro lugar e desconsiderou a escalada, colocaram os escaladores no último
lugar. Tanto que na hora de fazer aquela trilha eles colocaram uma passarela de madeira, gastaram um
tanto de madeira, passaram do lado e interditaram algumas vias por causa dos turistas. E agora eu
pergunto: o que vai fazer mais impacto na biota? Escalador escalando uma via ou aquele circuito todo
que fizeram para os turistas? Quer dizer, podem argumentar né, escalada tem impacto na vertical, os
turistas têm impacto nos trilhas. E porque o meio horizontal recebeu tantas regalias e o vertical é visto
como marginal?
Sobre a questão ambiental
Tudo gera impacto ambiental. Seria hipocrisia apontar o dedo para os escaladores. Eu causo impacto
ambiental, a minha presença nesse local causa impacto ambiental, então eu não posso apontar o dedo
para o outro e falar de uma coisa que eu também causo. Quando que a escalada começou a crescer
demais? Você tem problema das trilhas, em alguns casos, se o terreno for arenoso ela começa a erodir,
você tem o maior problema da escalada que é a nidificação dos pássaros, que tem espécies que
precisam das falésias, das paredes para fazer ninho, já tem trabalho científico que fala que aquilo
prejudica a nidificação, morte de algumas espécies, mas para isso tudo, gente, não precisa fechar o
lugar de escalada, tem lugares como o Yosemite, como o Joshua Tree, que tem manejo, foram
biólogos lá, apresentaram, estudaram as espécies, avaliaram o impacto, você pega por exemplo o
Joshua Tree, tem mais de 4.000 vias eu acho, tudo legalizado, fora alguns setores que ficaram de fora
para preservar a nidificação, aquilo não impede em nada o crescimento do esporte, não impede em
nada a evolução da escalada. Quem vai no Joshua Tree e fala que está faltando via para escalar? Eu
acho que os escaladores brasileiros deviam se espelhar naquilo e seguir aquele exemplo.
A Lapinha foi um projeto pioneiro, o primeiro parque de Minas Grais em que se fez um plano de
manejo para escalada e tentou aplicar aquilo, então, a primeira coisa que você fez alguma coisa na sua
vida que você nunca tinha feito saiu bem feito? Eu acho que é mais provável que não tenha saído,
então a gente dá um desconto, tem que valorizar porque foi feito, entendeu? Mas eu acho que já está
na hora de começar a Lapidar, a evoluir, levar o nível técnico superior, essa é minha opinião.
Sobre o conceito de Escalada
Escalada para mim é um esporte, é um meio de vida, é um coisa, uma meditação também. Uma vez eu
estava na Espanha, escalando em Mont Serrat, o que cara que escalou comigo que era dono do
camping perguntou para mim, porque que você escala? Eu meio que desconversei que na hora eu
estava mais preocupado em escalar a via do que ficar trocando ideia com ele. Ele falou, quando você
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escala, todo o mundo se resume aos dois metros acima de você e aos dois metros abaixo. Todos os
seus problemas, todos os seus anseios desaparecem, é só você naquele momento agora. Escalada para
mim é uma iluminação assim, nirvana, entendeu? Porque a mente da gente nunca está no aqui e agora,
a gente sempre tá pensando no que passou e sempre pensando no que vem. Aí quando você está
escalando sua mente está concentrada nos dois metros acima e nos dois metros abaixo, no aqui e no
agora, acho muito forte, muito mais do que apenas um esporte, muito mais do que apenas fazer força.
Mensagem
Galera, escalem, evoluam, mas procurem seguir a ética, procurem entender que a escalada é um pouco
mais que fazer força. Força até no banheiro a gente faz. Infelizmente tem muita gente achando que a
escalada é só isso, e pelo menos, você tem que respeitar que você faz parte de uma comunidade, que
você vai ter que dividir a rocha, as áreas de escalada com gente que pensa diferente de você, e a
imagem que você passa de um escalador, muitas vezes dependendo do lugar, é a imagem que você vai
passar de todos, tanto seus amigos, quantos seus rivais, tanto os escaladores esportivos quanto os
tradicionais, é a imagem que vai passar de todos, então a gente tem que aprender a abrir mão de
algumas coisas que a gente quer fazer em prol de uma coletividade, de um sistema de ética da
escalada.

LUÍS MONTEIRO (LU GOMA)
Entrevista realizada no dia 03 de janeiro de 2017, em Biribiri, distrito de Diamantina, Minas Gerais.
Sobre o primeiro contato com a Escalada
Esse contato começou pela primeira vez quando eu tinha sete anos, meus pais me levaram para a Serra
do Cipó e nós acampamos lá. A partir daí meus pais me incluíram no grupo de Escotismo e nesse
grupo eu fiz vários amigos. Um desses amigos era o André Coutinho, o “Andrezão” e a gente também
era colega da mesma sala, mas naquele tempo, quando eu o conheci, a gente era jovem, oito anos,
acabou que eu não me interessei muito pelas atividades verticais. O “Andrezão” já tinha o pai dele que
era escalador, que era do Rio, e ele ensinou os fundamentos para o “Andrezão”, mas aí o tempo foi
passando, nós fomos evoluindo. Eu gostava muito de acampar e fazer travessias e o “Andrezão”
escalando. Depois, em 1998, acabou que o Breno Araújo, o “Racha Cuca”, junto com o Mr. Bean
(Leandro Ianotta) fizeram um curso de canyon e depois eles me repassaram algumas técnicas. Eu já
sabia algumas coisas do escoteiro, e aí fomos fazendo alguns canyons e logo depois, o Breno conhecia
o Ferdinando que era amigo do André e aí as coisas se uniram. Veio a vontade de a gente realmente
escalar, conhecer o mundo vertical. E aí em 1998 nós começamos, nós três, eu, o Breno Araújo e o
Leandro Ianotta e aí começou a nossa história nesse mundo da escalada. A gente já tinha essa coisa do
passado, que era do mundo da montanha, de estar fazendo travessia, de já estar descendo alguns
abismos e aí com o tempo a gente foi conhecendo essa turma aí da montanha, o Edgardo Abreu (o
Caca), o Eduardo Azevedo (Ralf), o Emerson, o Alexandre Caverna, então todos esses aí se uniram,
aos poucos eles foram passando conhecimento, que essa turma aí já escalava há mais tempo e daí
surgiu a vontade cada vez mais de subir, de estar juntos no meio do mato, curtindo os amigos, afinal
de contas, era diversão. A gente queria se divertir, no mundo da montanha.
Sobre o conceito de montanhismo e escalada
A escalada e o montanhismo são uma filosofia de vida, um estilo de vida que uma vez você dentro,
com disposição, vontade de aprender os fundamentos, acaba virando uma diversão, perto dos amigos,
perto do mato, das montanhas, e dessa forma a gente, pelo menos eu, tento tirar conhecimento da
montanha para trazer para minha vida pessoal, pra minha vida profissional e vice-versa também. Então
é uma filosofia de vida, é uma diversão.
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Sobre a história da Escalada de Minas
No princípio, no contato que eu tive com alguns escaladores mais antigos, o montanhismo,
principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte começou no final da década de 1950,
começo da década de 1960. Ali na região do Itacolomi, do Parque Estadual do Itacolomi, perto de
Ouro Preto, parece que teve as primeiras conquistas lá, e depois parece que teve um hiato, algumas
pequenas escaladas, de cariocas, alguns estrangeiros, mas que eu não tenho certeza de como foram e
também não sei datar. A minha história, mais próxima da história mineira começou realmente em
1998, com a proximidade, junto com esse pessoal que já escalava há mais tempo e daí a gente ouviu
vários relatos de como foram as conquistas, como por exemplo na Serra do Cipó com o André Ilha,
André Jacque, como foi o movimento da Pedreira, e com isso veio toda a questão da Lapinha, do Baú,
porque naquela época eu iniciei escalando no Rod, na Lapinha, no Baú, era o nosso campo-escola ali.
Com isso, depois, vieram os fechamentos. Todo o problema que foi vivenciado por toda a comunidade
escaladora, principalmente o caso da Lapinha, que fechou, se não me engano, em junho ou julho de
2002 e só foi reaberta em 2011, maio de 2011. E com isso também o Baú, áreas próximas com ameaça
de fechar e fecharam depois, como Sete Lagoas.
Sobre fechamento de áreas.
O Baú está dentro da APA Cartes de Lagoa Santa. A APA permite ter esse tipo de fazenda, sítio. Mas
o fechamento da Lapinha, pelo que eu entendo, pelo movimento da época, que a gente teve
informação, é que a Lapinha era administrada pela Prefeitura de Lagoa Santa, pelo departamento de
esporte, lazer, cultura, alguma coisa assim, e ela administrava ali o público que entrava na gruta.
Consequentemente começou uma frequência de escaladores ali conquistando as primeiras vias e cada
vez mais o número crescente dos escaladores, e começaram a administrar, digamos assim, ficar de
olho naquilo que estava acontecendo, como ela (a prefeitura de Lagoa Santa) era a administradora.
Havia muita mistura de escalador com turista, com famílias que iam lá para trás do maciço, tinha um
turismo descontrolado ali. A prefeitura ali fazia uma gestão. E com isso, o fluxo maior, começaram a
ter os problemas, do ser humano mesmo, muita sujeira, o pessoal pichando pedra, impactos ambientais
consideráveis. Isso chamou a atenção da Prefeitura que em 2002 resolveu fechar, alegando que não
podia haver escalada porque os escaladores na época estavam depredando o local. E daí começou toda
a história. Um ano antes havia sido fundada a AME, se não me engano, em julho de 2001, então já
tinha um movimento para atuar para liberação das áreas de Escalada. Logo na sequência, acho que em
2005, se não me engano, foi fundado o CEM, muito importante para o Estado porque contribui na
formação de montanhistas, e dá força nessa causa de reabertura de áreas, então os clubes são
importantes, as associações e federações são importantes, e aí teve todo esse processo que foi essa luta
para reabertura, várias pessoas se envolveram. No fechamento eu ainda não estava envolvido
diretamente. Comecei a me envolver mesmo, porque eu fui morar fora, fiquei um ano fora, e aí quando
eu voltei, em 2002, tinha fechado a Lapinha e comecei a me engajar em 2003. Houveram alguns
mutirões de limpeza da Lapinha, saiu até reportagem na época, e aí a comunidade escaladora se uniu,
fizeram a limpeza, foram tiradas algumas centenas de quilos, chega até toneladas se não me engano,
saiu até na reportagem. Eu participei de uma dessas ações de limpeza, já iniciando minha participação
nessa causa de batalha pela Lapinha, nosso polo inicial de Escalada.
Sobre envolvimento com a AME
Depois, na medida em que fui me envolvendo, eu saí de novo, fui fazer o mestrado em São Paulo, mas
continuei escalando, sempre, lá em São Paulo e quando dava aqui também, e acompanhando de longe
como estavam as coisas aqui, com os amigos, sempre tendo informação. Aí quando eu voltei, quando
eu terminei o mestrado, em 2005, em me engajei realmente na causa da AME, me filiei, e aí entrei
como Conselheiro, não sei na época o presidente era o Pedro Leite ou Leandro Reis, mas comecei
como Conselheiro, aprendendo como pessoal tudo que eles já tinham feito e dei ideias também do que
poderia contribuir. E aí depois, em 2006, eu assumi a presidência da AME e essa gestão durou até
2012. Foram seis anos. E nesse tempo, em conjunto com vários associados e escaladores
independentes também, nós unimos as forças e batalhamos e assim, o foco principal era a Lapinha,
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mas surgiu um grupo de trabalho que o foco era trabalhar com essas unidades de conservação, de
regulamentação do montanhismo e escalada em unidades de conservação. Porque a gente já tinha
problemas aqui (se referindo a Lapinha) e outros eminentes no Estado. (Eu interrompo para ressaltar
se foi na gestão dele que houve a regularização da Lapinha) Sim foi, mas isso não quer dizer assim, o
mérito é de todos. Eu só estava na ponta da corda, mas todo mundo estava junto na mesma enfiada
(fazendo analogia com a Escalada) digamos assim, então foi um trabalho de muitas mãos. Inclusive
pessoal do Rio, André Ilha, Sérgio Poiares, Flávio Daflon, Kika Bradford, Silvério (inaudível) de São
Paulo, várias pessoas apoiaram, deram força pra gente, ensinaram uma série de coisas e também houve
uma boa relação, uma proximidade junto com os órgãos ambientais da época, os parques né, com a
criação do Conselho do Parque Estadual do Sumidouro, nós fomos convidados, entramos no
Conselho, foi lá realmente que se iniciou as discussões para a reabertura, a partir do plano de manejo
que estava sendo elaborado para o Parque do Sumidouro, proximidade também com o Parque
Nacional da Serra do Cipó, várias pessoas aí desses órgãos, Katia Torres, João Madeira, Flávio Túlio
do CECAV, o próprio Rogério Tavares do Sumidouro e outras pessoas que ajudaram bastante,
entenderam o que era escalada, o que era montanhismo e com isso fizeram parceria com a gente,
acreditaram na gente, e aí a Lapinha, o Sumidouro, foi o primeiro Parque Estadual, modelo, em termos
de abertura de área para Escalada. Então isso deixou a gente bem satisfeito com o resultado do
trabalho, a Lapinha, como eu falei reabriu em maio de 2011, e nós estamos agora em 2017 e ela está
aberta, tem um conjunto de regras e regulamentações que foram feitas em conjunto não só por
escaladores, mas também por técnicos da área ambiental, geólogo, geógrafo, turismólogo, pessoal das
instituições nacionais e estaduais, foi um trabalho que foi um consenso de todos. Isso é muito legal,
mostra que é possível, ter uso público, no caso nosso a escalada, montanhismo dentro de unidades de
conservação. Eu vejo agora em 2017, com boa perspectiva do estado trabalhar em prol de abrir outros
espaços para uso público, não só para a Escalada, outros parques que tem potencial no Estado inteiro,
que dá para fazer do mesmo nível o que foi feito na Lapinha, uma coisa consensual, então eu vejo com
bons olhos, acho que o trabalho ele é salutar, é um trabalho voluntário, acho que outras pessoas como
os técnicos também que nos ajudaram, todos eles foram de forma voluntária realmente acreditando
que estava para acontecer.
Sobre a atual forma de gestão da escalada no PESU
Hoje eu participo, não sou mais o presidente, quem é o presidente é o Edgardo Abreu, eu vejo assim,
como eu já falei, essa parceria com o Parque Estadual do Sumidouro, o gerente Rogerio Tavares, os
condutores ambientais, ela é muito unida, existe um respeito de ambas as partes, um esforço também
de compreensão dos dois lados. Existe um setor de escalada que nesse momento está fechado, já existe
uma discussão para a reabertura desse setor. Eu vejo com bons olhos e como um modelo mesmo de
regulamentação de áreas de escalada, principalmente nas áreas cársticas, onde foi implementado esse
modelo.
Um paralelo com o Baú
O Baú, se eu não me engano, foi fechado um pouco antes da Lapinha, ou logo na sequencia, não estou
lembrando agora como foram os fatos, mas eu sei que foi mais ou menos na mesma época, 2001,
2002, e por ser uma área particular, o contato depende da vontade do proprietário. O proprietário
sempre teve diálogo com os escaladores, desde a época antes de fechar. Quando ele fechou, ele me
pareceu na época um pouco inseguro por estar dentro de uma APA, uma área cárstica com caverna, ele
ficou meio receoso de ser notificado pelo órgão ambiental naquele momento. Ele queria entender um
pouco mais. Mas aí, fazendo um paralelo com a Lapinha, eu acho que ao longo desses anos, foi
mostrando, não somente pelo Parque Estadual do Sumidouro e o próprio órgão IEF, que é do Estado,
foi mostrando para outras pessoas que estavam ao redor, foi aberta outra área próxima ali também,
uma área particular, que deu certo (Se referindo ao Antão), o pessoal vai lá, escala, tem uma
consonância com o proprietário, uma área particular e isso rebateu o que estava acontecendo na região,
acabou rebatendo no Baú, então em 2016 houve uma conversa, alguns escaladores se uniram, pegaram
a ponta da corda e fora conversar com o proprietário, criaram algumas regras básicas e desde maio,
junho, de 2016 o Baú reabriu, então agora no inicio de 2017 tem seis meses que ele está reaberto, e
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pelo que eu venho conversando com o pessoal, praticando escalada lá, está tudo dentro do que era
esperado dentro do uso público, dentro de uma área particular, então existe um respeito mútuo entre os
proprietários e escaladores, e fazer ações e trabalhos em conjunto, de forma que o lugar, que é um
marco da escalada mineira, um campo-escola onde vários aprenderam a escalar e muitos ainda vão
aprender, continuar da forma como ele está. Aberto, com a colaboração os escaladores junto com o
proprietário. Eu vejo com bons olhos, apesar de ter ficado fechado por uns anos, mas faz parte da
história da evolução da escalada mineira e da própria evolução de todo mundo que se envolveu nesse
processo. O conjunto, essa união dos escaladores em prol do Baú, por exemplo, é muito importante
para que a gente tenha os acessos liberados e o respeito né, entre o proprietário e os escaladores e viceversa, e tem que ter, para que tenha o diálogo e com isso novas áreas, e áreas que estão abertas hoje,
no caso por exemplo o Baú, que está aberto há seis meses acredito que ele está em fase ainda,
digamos, probatório, estágio probatório, mas eu acredito que esse é um modelo que funciona, tem que
ter paciência né, então eu acho que essa união dos escaladores em prol de uma parede, de uma
montanha, ela é muito benéfica, desde que haja o diálogo com o proprietário, e que seja uma mão
dupla de respeito, tem que ter um pouco de paciência porque é um processo de conversa, mas pelo que
a gente tem visto, aconteceu na Lapinha, outras áreas que estão prometendo reabrir, e estão dentro de
unidades de conservação, e também áreas particulares que tiveram essa iniciativa, a gente vê que a
paciência e a conversa e o respeito mútuo, ele dá um resultado benéfico, um resultado bom para todo
mundo, então acho que esse modelo é um modelo que foi adotado aqui em Minas e que a gente está
vendo que é uma das soluções para essas questões de fechamento de área, apesar do processo ser um
pouco demorado. Por ter sido várias áreas bem sucedidas eu acredito que tá aprovado.
Sobre o doc “E as vias na Lapinha?”
Pra quem conhece um pouco do processo da abertura da Lapinha, criou-se um grupo em parceria com
técnicos dos institutos do IEF, ICMBio, CECAV, à época era IBAMA, não era ICMBio mas, enfim,
em conjunto com os escaladores que estavam envolvidos no processo, e tiveram várias reuniões,
participações nos conselhos, reuniões na própria sede do IEF, para fazer o plano de manejo da
escalada em conjunto com todos, com o consenso deles, e depois foi feito um evento em março de
2010, no Parque Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto, o qual vários diretores, gerentes de várias
Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais, e também do Brasil, teve gente, analista
ambiental que veio lá de Fernando de Noronha, do parque nacional da Serra dos Órgãos, do Parque
Estadual dos Três Picos em Salinas, ou seja, vários gestores e isso demonstrou ser um evento grande,
forte, e de interesse não somente dos escaladores e montanhistas, mas também de todo esse pessoal
que zela pelas unidades de conservação e fazem um trabalho na unidade, então foi um marco esse
encontro, em Ouro Preto, em 2010, e nesse encontro é que foi batido o martelo da reabertura da área
de escalada dentro do Parque Estadual do Sumidouro, e o que reforçou essa reabertura da Lapinha, foi
justamente o que o Aulus Baia e Walfried Weismann executaram. Foi um trabalho de mais de um ano
de pesquisa, coletando imagens, entrevistando várias pessoas que participaram do processo e da
história, justamente do fechamento e posteriormente do movimento para reabertura da Lapinha, então
foi um trabalho de formiguinha, mas virou um marco, porque o vídeo ficou muito bem produzido e
aquele vídeo nesse encontro (se referindo ao encontro de Ouro Preto) eu acho que sensibilizou ainda
mais os diretores e os gerentes da Unidade de Conservação, não só o IEF como um todo mas também
o gerente lá do Parque Estadual do Sumidouro, então foi muito importante sim, registrar a história e
mostrar como que as coisas aconteceram é muito importante, né, para entender o presente e também o
futuro. Então acho que foi isso que eles conseguiram mostrar de uma forma muito profissional, tanto é
que esse filme concorreu prêmios no (nome de festival de vídeo), rodou alguns circuitos de filmes de
montanha, foi super bem elogiado, diga-se de passagem, então ele foi fundamental sim, para a
reabertura do Parque Estadual do Sumidouro e abriu também um precedente pra que outras unidades
de conservação possam estar regulamentando esse tipo de atividade dentro do Parque e outras
também, né, como eu falei esse encontro chamou diversas pessoas de diversas unidades de
conservação, algumas com áreas de escalada, com potenciais de escalada, e outras não, mas eles estão
interessados. Acho que esse encontro também mostra isso. O interesse também do órgão ambiental de
se aproximar e fazer trabalhos em parcerias.

217

Sobre o guia “Escaladas de Minas”
O guia do Eustáquio e do Daniel Mariano é uma guia também que é uma referência. Logo que eu
comecei e escalar em 1998, o guia foi lançado, não sei se um ano depois que eu já estava escalando,
porque antes as referencias a gente tinha tudo é por indicação de amigo, “essa via é legal e tal”, De
repente você queria escalar uma via de mais de uma “enfiada”, então você pegava o croqui de um
amigo que tinha feito, então as informações eram muito “boca falada”, né, com o guia eles
conseguiram sistematizar e padronizar um sistema de graduação, baseado já em outros guias que
tinham no Brasil, principalmente pegando referência do Rio de Janeiro, do pessoal do Paraná, então
foi um marco, porque a partir dali realmente mostrou o potencial que a Lapinha tinha, os outros
complexos também, porque o guia não era só a Lapinha, eram outros complexos de escaladas que
abrangia a região metropolitana de Belo Horizonte, então Baú, Pedra Branca, Pico do Baiano, que são
escaladas de parede, tinha os croquis das vias, e depois esse guia ele teve outras edições separadas,
que aí eles conseguiram divulgar para o Brasil e até mesmo para a América Latina, porque nessa
época já vinham gringos também escalar aqui no Brasil, muitos iam para a Serra do Cipó, e alguns
passavam pela Lapinha, mas, conseguiram divulgar um pouco mais do nosso estilo de Escalada, da
nossa escola, e também das vias que estavam sendo conquistadas, né, desde Boulder, porque já tinha
uma galerinha começando com essa onda dos Boulders, até escalada de big wall, que você tem que
ficar vários dias pernoitando com porta led, artificial, então esses guias mostraram realmente pro
Brasil e pro mundo o que que Minas têm de potencial. Então eles foram muito importantes e acredito
que até hoje é uma referência porque a gente é carente de guias, principalmente o nosso estado, então,
até hoje eles têm uma representação grande para quem está iniciando no esporte e conhecendo as
primeiras vias no complexo do Baú e Lapinha.
Sobre a sistematização das informações da Escalada em Minas Gerais
Minas é um estado muito grande e por ser muito grande parte dele é cortado pelo espinhaço, que
começa ali na região da Serra do Cipó e vai até a Bahia, chapada Diamantina, então toda, digamos
assim, na “cordilheira”, só nesse nicho já tem vários locais, de Minas até a Bahia com áreas de
Escalada, e potenciais ainda para abrir áreas, mas também Minas é montanhosa né, então você tem, a
oeste você tem locais para escalar, a sul você tem, já está mais para São Paulo, Rio de Janeiro você
tem Itatiaia, você vai mais pro sul você tem a Serra da Mantiqueira, então assim, é um Estado de
Serras e Picos e que você tem um grande potencial, e ainda muito potencial para ser explorado. Mas
com a evolução, com o crescimento da Escalada, que antes quando eu comecei a escalar, você
conhecia quase que praticamente todo mundo, até os amigos lá do Rio, só que tem que o esporte
cresceu muito, e isso é salutar, e com isso as áreas de escalada também foram crescendo, desde áreas
de Boulder, Esportiva, Paredes, Tradicional, etc., então a sistematização ela se torna necessária a partir
do momento que você tem justamente um público, uma demanda, pra esse tipo de prática, porque tem
gente que gosta de fazer tudo, tem gente que gosta de só fazer parede, gente que gosta de fazer só
Boulder, então você sistematizar, você catalisa realmente aquela pessoa que quer ali conhecer aquele
lugar, então é importante. Além de estimular um público diferenciado que acaba que escalador viaja,
faz um turismo, então gera renda, então a sistematização ajuda também a criar um, de repente até uma
economia local para que que aquele lugar seja mais frequentado, tenha uma estrutura melhor para que
mais escaladores venham, então a sistematização de tudo, das vias, dos locais, é importante,
justamente para ajudar até mesmo para tomar medidas de gestão ambiental para não agredir aquele
local, então é um trabalho importante, e que vai divulgar novamente Minas para a América Latina e
para o mundo.
Mensagem
Acho que o recado é, como eu iniciei na minha fala, é se divertir né? A Escalada tem que ser uma
coisa que não tem que ser por obrigação. Tem que ser por diversão. Acho que é isso. Se divertir com
responsabilidade. E se cada um fizer um pouquinho que seja, ajuda né, dar manutenção em vias, se
envolver nas questões de abertura de áreas de escalada, limpar trilhas, mutirões de trilhas, se cada um
fizer um pouquinho, a comunidade tem muita gana né, de escalar então, fazendo um pouquinho, a
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gente sempre vai ter essas áreas abertas e a gente sempre vai estar usufruindo. Então essa é a
mensagem. Diversão com responsabilidade.

MAÍRA VILAS BOAS
Entrevista realizada no dia 21 de agosto de 2017, na Pedra Rachada em Sabará, Minas Gerais
Sobre o contato com a Escalada
Eu comecei a escalar em 2008 e tive o primeiro contato através da faculdade de Educação Física, eu
fazia curso de Bacharelado na UFMG, e logo no primeiro contato eu me encantei pelo esporte e desde
então eu não parei mais. No primeiro ano eu comecei escalando vias esportivas mas tive contato com
o Boulder e tive o contato com a Escalada Tradicional também, mas acabei me dedicando,
naturalmente, aos treinos e a escalada Esportiva e aos boulders, pelo fato de gostar de treinar mesmo,
gostar de fazer força e querer fluir nessas modalidades, que são bem exigentes, então eu busquei me
dedicar mais exclusivamente a elas e com o incentivo dos amigos eu acabei participando de alguns
campeonatos, o que também leva a essa motivação de focar nos treinos, de força, resistência. Com
dois anos de escalada eu tive o convite do Edgardo “Caca” para começar a trabalhar com o
treinamento. Eu já estava no quinto período da faculdade, e já venho há seis anos trabalhando com o
treinamento de escaladores.
A primeira vez a gente foi fazer um trabalho na faculdade, no terceiro período, na disciplina de
treinamento, e aí a gente foi fazer umas imagens na Tortons, que é um muro de Escalada na Pampulha,
ficava logo ali perto (perto da UFMG) e um amigo meu, o Marlon é que teve a ideia de fazer esse
trabalho lá. E assim que eu vi ele escalando eu já me encantei, falei “nossa, eu vou praticar escalada, é
isso que eu quero!”. E desde então eu tive contato com o pessoal da Geologia que é o Fox e o Bebeto,
aí eles que me levaram para praticar na rocha, especialmente no Rod (Sítio do Rod), e esse fio meu
primeiro contato. (pergunto para confirmar se, portanto o primeiro contato com a escalada foi indoor)
Não a prática, eu apenas vi e fiz as imagens. Não escalei nesse dia, só fui fazer o trabalho mesmo e vi
outras pessoas escalando e o Rod foi a minha primeira prática.
Sobre o mundo da Escalda Esportiva
Atualmente o cenário de competições, nacional, eu percebo que vêm se organizando cada vez mais, o
calendário, que é importante para os atletas terem essa consciência já, para se preparar melhor. Eu
percebo muito diferença desde quando eu comecei a escalar pros dias atuais no geral, assim, a
participação das mulheres no esporte, dentro do cenário competitivo mesmo, o apoio de marcas
envolvidas na escalada, que é importante também para os atletas, hoje em dia acho que tem mais esse
apoio, que faz muita diferença, e é isso, cada vez se preparando mais, agora com esse cenário
olímpico, né, eu acho que tende a crescer cada vez mais e só evoluir.
Eu conheci o Boulder na pedra também depois de um ano de escalada, até então só escalava vias, mas
dentro desse um ano eu percebi que o treinamento no muro durante a semana ajudava na performance
dos finais de semana. Mas para participar das competições, era uma coisa muito natural, porque não
era meu principal objetivo no começo, nunca me imaginei ser uma atleta de escalada esportiva no
começo da minha trajetória dentro do esporte. Quando a gente está em vias da participação para o
campeonato, com certeza você quer se preparar para aquilo, você quer estar no seu auge, na sua
melhor performance para aquele dia, especialmente. Então, busco sim me alimentar melhor, fazer uma
planilha de treinamento para melhorar a performance para aquele dia de treinamento, exatamente
aquele dia, alimentação muda e a cabeça tem que estar boa também porque é um desafio ali, você
chega no seu limite, muita pressão também, as vezes da própria pessoa, as vezes uma pessoa externa,
de outros atletas também, mas tudo faz parte, eu acho muito interessante ao longo da minha trajetória
de participação em campeonato, que foi uma coisa natural, e também porque eu via que participando
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dos campeonatos eu evoluía a minha escalada num todo. O meu objetivo maior eram os projetos na
rocha e depois que eu participava de um campeonato, eu sentia que estava melhor, sempre uma
escaladora mais completa e mais forte também, mais preparada, porque tem campeonato que você
chega no seu limite, então é seu melhor treino, e veio naturalmente a participação em competições.
Não é fácil viver do esporte aqui no Brasil, mas é possível, trabalhar com a escalada e, como eu já
disse, os apoios estão aparecendo cada vez mais, das marcas envolvidas no esporte, mas não é fácil, eu
não consigo parar de trabalhar, tenho que continuar trabalhando e buscando aí, evoluir, tanto no
trabalho quanto na performance para campeonato, para a rocha, quanto pessoal, também, conquistas
pessoais também, não para. (risos)
No começa da minha escalada, as minhas grandes referências eram os grandes montanhistas como o
Marcus Rufino, o Caca (Edgardo Abreu), o Ralf (Eduardo Viana), a Fernanda, a Anne, e que eram
grandes escaladores, grandes nomes da escalada e que na época não era tanta gente, especialmente
mulheres né, como é hoje em dia, escalando uns boulders e as esportivas, se dedicando mais a isso né,
e que é muito bom, porque faz falta, ainda mais o Boulder que é uma modalidade que exige muita
força física, então você vê uma mulher fazendo, você percebe, é possível, superar, não só com a força
física, mas de outras formas ali né, com a técnica, experiência de rocha mesmo, porque as mulheres
realmente são inspiradoras na escalada.
A escalada para mim, com certeza é um estilo de vida, definitivamente muito mais que um esporte.
Mudou muito a minha filosofia, do que eu busco como objetivo de vida e tudo que eu faço no meu
dia-a-dia também é direcionado para um qualidade vida melhor para eu escalar melhor. Então, depois
que eu comecei a escalar eu quis melhorar a qualidade do sono, da alimentação, meu trabalho é um
trabalho com o que eu gosto de fazer, então o objetivo maior na minha vida não é, claro, que uma
estabilidade financeira sim, mas não é ganhar dinheiro e ficar rica, é viver para a escalada mesmo.
O cenário mineiro eu tenho muito carinho porque quando eu comecei a escalar tinha grandes nomes aí
envolvidos em grandes escaladas, e que eu sempre admirei muito todas as vertentes e eu vejo com
carinho, hoje em dia tem que se desenvolver, que haver o entendimento maior disso daí para evolução
mesmo do cenário mineiro, que é um potencial gigante, muito potencial, tanto esportivo quando
tradicional, quanto no cenário de manejo dos picos, aqui em Minas a gente tem muita liberdade né,
aqui em Sabará, por exemplo, um pico que nós temos acesso livre e que em outros estados não é tanto
assim, então acho que a gente tem que dar muito valor pra isso, é muito especial. (Pergunto sobre a
gestão das áreas, se devem ser livres ou protegidas) Eu acho que tem que ter organização e cada área
da sua forma né, aqui em Sabará, se conseguirmos manter como é, ótimo, mas na Lapinha, hoje em
dia, funcionando bem do jeito que está, se conseguir manter assim, ótimo também, os picos que estão
a surgir e que há possibilidade para ter uma organização e uma preservação ali de acordo com cada
local. As pessoas têm que se comportar de certas formas em todos os picos, mas cada pico ali com
suas regras.
No futuro da Escalada em Minas eu vejo muitos atletas aí, escaladores bem conscientes, é o que eu
espero, conscientes para preservar nossos locais, como são cada vez mais, em busca do
desenvolvimento esportivo, comunhão entre todas as modalidades dentro da escalada, e o
entendimento e preservação como os protetores da montanha. (Pergunto se ela vê mesmo os
escaladores como os protetores das montanhas) Eu acho que a gente devia carregar essa imagem sim,
até para quem ainda não conhece tanto a escalada, porque a gente frequenta muito então a gente quer
proteger o local, a gente tem um carinho especial por esses locais porque é a nossa segunda casa. Acho
que a gente tem essa força sim, essa capacidade de proteger, para as outras pessoas que não praticam
escalada terem essa visão da importância, que são esses locais né, tanto social quanto ambiental.
Mesagem
Vamos escalar, escalar sempre, escalar tudo, escalar o que motiva, escalar o que te dá prazer sem
deixar de experimentar, sempre cuidando da natureza e do próximo. É isso, vamos que vamos que a
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evolução está aí! “E tamu junto!”

MARCO ANTONIO
Entrevista realizada no dia 21 de janeiro de 2017, na casa do entrevistado em Lagoa Santa, Minas
Gerais.
Sobre o contato com o Montanhismo e a Escalada e a história
A minha relação com a natureza, com rochas, escaladas, aventuras e principalmente caverna, ela existe
há 44 anos. Hoje eu tenho 60, é só fazer as contas, fica fácil. Comecei pelos quinze, dezesseis anos, e
naquele tempo era tudo meio misturado, e eu percebi que poderia conseguir juntar duas coisas que eu
era apaixonado, que era a aventura com a pesquisa científica na medida em que eu fosse fazendo
coisas como por exemplo, a Espeleologia. Naquele tempo a gente não sabia o nome Espeleologia, eu
não tinha a menor ideia. A gente falava que a gente explorava caverna e coletava mineiras. Isso foi
mais ou menos em 1970. Pegou mais força em 71, 72, mas começou em 70. Bom, para inicio de
conversa, seguinte, eu me considero Espeleólogo, sim, dedicado, 44 anos de Espeleologia, fiz muitos
cursos, ministrei muitos cursos, muita gente que está aí hoje se destacando no ramo profissional da
espeleologia começou comigo, poderia citar vários nomes mas acho que não vem ao caso, e me
considero de fato um espeleólogo. Com relação a questão da rocha, da escalada e tudo o mais, eu não
me considero escalador não. Eu me considero um cara que num determinado momento da minha vida,
eu escalei. Escalei com grandes figuras como é o caso do Tonico (Tonico Magalhães), como é o caso
do André Ilha, que aliás acho que é uma pessoa de extrema importância para a escalada não só do
Brasil, mas especialmente para a escalada em Minas Gerais. Escalei também com o Nelson
(sobrenome inaudível) Tive contato com eles, em São Paulo e no Rio, e depois eles vieram para Minas
Gerais. (interrompo questionando como se deu esse contato) Tinha a ver com as duas coisas, de fato
(espeleologia e escalada). Era um seminário nacional de resgate em caverna. Então nós tínhamos no
seminário, escaladores e espeleólogos, claro, na maioria, como era resgate em caverna, a maioria das
pessoas envolvidas eram escaladores, alias, desculpe, espeleólogos. Mas o numero de escaladores era
relevante, alguns americanos, participavam naquela época, por volta de 1981, foi a primeira vez que
eu vi um friend (tipo de proteção móvel), era um negócio de outro planeta, a gente não acreditava na
capacidade, que aquilo era, a gente nem confiava, tinha medo de usar, sabe, mas foi muito legal, foi ali
que eu tive meu primeiro encontro com André Ilha, com a Lúcia Duarte, com o David que era um
escalador do Yosemite, e a convite deles eu fui visita-los no Rio, e comecei então a ter um contato, eles
comigo na espeleologia e eu com eles na escalada. Então fizemos algumas vias no Rio, poucas de fato,
e depois eu resolvi fazer um convite para o André Ilha vir a Minas Gerais, porque a visão, quando
você tem a visão da forma, da morfologia, das paredes do Rio, você faz uma comparação com o que
você tem em Minas Gerais, é muito diferente, a gente imaginava que aqui não dava para escalar, a
gente não tinha essa noção, não tinha essa visão, o que a gente fazia era montanhismo, era caminha em
Montanha, era subir montanha, e a gente ainda tinha o pior da história, que era a coisa de subir mais
alto, a gente queria subir a montanha mais alta, a gente não tinha preocupação com a prática do
contato com a natureza, da questão ambiental, não tinha nada disso, a gente queria subir mais alto
custasse o que custasse, se fosse o caso a gente explodia montanha e subia no que sobrasse, era de
qualquer jeito. Tinha uma visão de conquista. Uma visão bem atrasada, bem retrograda, mas era o que
acontecia naquele período. Eu conheci o André Ilha exatamente em 1982. Não tinha escalada
esportiva (em Minas Gerais), não tinha essa pegada com rocha que tem hoje, esse contato corpo a
corpo assim, sabe, essa coisa bonita da plástica, do corpo humano se relacionando com a rocha, isso
não tinha, ninguém via isso aqui em Minas Gerais. Você conseguia ver isso em Curitiba, você
conseguia ver isso em São Paulo, no Rio, mas Minas Gerais, com todo o potencial que tem, não era
visto.
Existiu em Belo Horizonte, não dá para negar, o CEBHz, o Centro Excursionista de Belo Horizonte,
inclusive cujo os filhos e netos de alguns participantes do CEBHz escalam hoje. E tão aí ativos. Eu
não sei mais quem é, mas quem já ouviu falar no Bubi, por exemplo (Rodolfo Koeppel), no Bubi
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Filho, porque era Bubi pai e Bubi filho. O Bubi escalava, pegou com o pai dele, tinha também, tinham
outras pessoas também, eu não me lembro, porque na verdade eu não tive contato muito direto com
eles. Mas o CEBHz, que foi um grupo que durou décadas, ele realmente foi muito eficiente na
divulgação do excursionismo, não da escalada. Eles escalavam, aquela coisa que eu falei, era a questão
da, “a montanha é alta, vamos subir”. Se não era alta, o obstáculo do ponto de vista de dificuldade
física, de desafio para o corpo, para eles não interessava, interessava chegar lá, nem que fosse de
escalada do corpo de bombeiro, não importa, eles queriam chegar. E era muito interessante porque os
grampos que cravavam naquelas rochas naquele tempo, os que tinham contato com material importado
da Europa, cravavam grampos aí de 6, 7, 8 centímetros, na rocha, mas eu cheguei a ver grampos de 30,
40 centímetros feito com vergalhão de obra. E era interessante, porque os grampos eram perigosos,
mas não porque eles não ofereciam segurança não, era porque quem fabricava, fabricava com uma
ponta tão fina que as vezes o cara no carregar o grampo, as vezes se feria. As vezes andava com o
grampo pendurado o grampo cravava na perna, furava a perna do cara, era um negocio brutal, era préhistórico, se você for ver como que a coisa está hoje. E que evolui, felizmente numa rapidez muito
grande.
Eu chamei o André Ilha para vir para cá, depois de ter ido algumas vezes, ter escalado com ele no Rio,
tivemos na Pedra do Urubu, na Babilônia, no paredão dos Ácidos, rodamos, ele me mostrou muito
coisa, e claro, sempre num tempo muito curto, não dava para aproveitar direito. E naquela época eu já
não era um menino, tinha que trabalhar, tinha minhas obrigações, então um dia eu fiz um convite para
ele, “vamos lá em Minas”. E ele veio a Minas Gerais e comecei a leva-lo em tudo que eu achava que
valia a penas escalar, que eu achava que tinha potencial. E qual que era meu critério, normalmente.
Lugar que tivesse muita agarra, agarra muito fácil, mas que fosse muito alto. Altura para mim era uma
coisa que era relevante. E eu peguei e saí com o André Ilha, nós fomos a Itatiaiuçu, rodamos ali um
pouco na região sul de Belo Horizonte, sudeste de Belo Horizonte, levei ele na região do Retiro das
Pedras e mostrei um monte de quartzito para ele. E fui com ele depois, ele se interessava, mas eu não
via nele uma motivação muito grande não, eu via uma motivação razoável: “é legal, é bom, dá para
subir, ah, mas aqui tá muito sujo”, tinha lugar que a gente ia que tinha oferendas religiosas, muitas
parafinas, cera de vela, pra você começar a subir era muito sujo e tal, a gente tinha que abandonar
aqueles lugares e tal, até que uma hora eu falei, bom nós vamos para a Serra do Cipó. E fomos para a
Serra do Cipó, numa boa, e passei com ele por aquela região de Cardeal Mota que hoje chama Serra
do Cipó e subimos ali depois do véu da noiva, e eu levei o André Ilha e fizemos uma caminhada até o
Travessão. E lá ele se esbaldou, nadou, achou tudo lindo, tudo maravilhoso, e tal, eu tinha mostrado
para ele Alto do Palácio, mas ele não tinha achado muito graça no Alto do Palácio, eu acho que ele ia
encantar com aquilo, mas ele achou bonito, achou legal, mas não era nenhuma novidade para ele. Aí
voltando, já no final da tarde, por volta de umas quatro, cinco horas da tarde, nós estávamos na
descida do Véu da Noiva, quando ele bate o olho no Morro da Pedreira. Ele bateu o olho lá e
enlouqueceu. Na subida, por a gente estar de costas para o Morro, ele não prestou muita atenção, e eu
pessoalmente achei que não era muito relevante, afinal, dentro do meu critério o Morro da Pedreira
não era tão alto assim. Era um lugar fácil. Baixo é fácil, né? Um conceito, um paradigma, que graças a
Deus foi quebrado há muito tempo, isso não existe mais. E aí, bom, quando nós voltamos vimos
aquilo, ele enlouqueceu, ele ficou doido, queria chegar lá, queria ver, e quando ele chegou lá ele jogou
uma bolsa no chão e tirou corda, e tirou friends, aí eu já conhecia um friend, não era tão novidade
(risos), já tinha visto no resgate lá. E aí, tirou aquele monte de coisa, e começamos a escalar, e naquele
tempo eu usava um “Kichute”, a gente pegava o “Kichute”, cortava as travas, lixava no cimento, até
sumir com aqueles ressaltos todos e escalava com aquilo. Sapatilha nem pensar, isso é coisa de
primeiro mundo, a gente não tinha isso aqui. O André tinha, claro. E subimos, começamos a subir a
primeira via conquista que foi a Fissura do Pôr do Sol, porque era exatamente no horário do pôr do
sol. A gente subiu e tinha o stress de chegar no topo, porque se a gente chegasse no topo a noite, a
gente estava ferrado. Não tinha como descer direito e não tinha nada para enxergar, não tinha lanterna,
não foi feito uma previsão de alguma coisa noturna. A gente pensava no dia. E aí a gente tinha que
escalar rápido, chegar lá em cima de dia e descer do outro lado que não era tão rápido e nem tão
simples, de forma que a gente chegasse no chão, numa base segura, numa trilha, de preferencia, ainda
com um pouco de luz. A gente conseguiu, deu certo, tudo em móvel. Eu não sei hoje, não nos falamos
há muito tempo, eu acho que ele não é de admitir escalada com costura fixa não, com pino grampo,
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essas coisas, eu sei que é contra os princípios dele, não sei se os princípios dele mudaram nesses
últimos anos, tem muito tempo que não tenho notícia do André, a gente não conversa no mínimo, há
quinze anos.
Aí esse primeiro contato que eu tive com o André Ilha lá no Morro da Pedreira, foi uma coisa assim
muito legal, já tinha tido outros contatos em situação de escalada, juntos, mas o grande lance foi
descobrir que num lugar que a gente praticamente não tinha, quer dizer, que eu não tinha visibilidade
para a questão da escalada, era um lugar com o potencial imenso, que é o Morro da Pedreira hoje, eu
comecei a entender que havia outras formas de olhar as rochas, as montanhas, esse conceito de
montanha, a gente sabe que geográfica e geomorfologicamente isso é extremamente discutido, mas
enfim, que a rocha diante da gente, que aquele paredão e tudo o mais, podia ser visto de outra forma,
que não era necessariamente escalar o Pico mais Alto, que era mais relevante, que era simplesmente a
relação do homem com a rocha e com a natureza. E isso começou a abrir para mim, começou a abrir
com os contatos com o André Ilha naquele tempo. E logo pouco depois disso ele conseguiu trazer a
Lúcia Duarte, que é uma escaladora lá do Rio, que na época era casada com ele, aí eles vieram, eu fui
acompanha-los e participei da conquista de várias vias, Dom Quixote, Sancho Pança, e outras que
tinham, eles gostavam de uns nomes bem românticos, achamos uma caverna que ele colocou o nome
na caverna de Delírio. Não pegou não, mas, que ele pôs, ele pôs. (risos) Mas a gente começou a fazer,
conquistar várias vias, no grupo 1 ainda, o grupo 2 nem imaginava que haveria um grupo 2 ou 3,
muito menos 4. O fato é que a gente foi subindo, explorando aquilo ali, e a gente teve uma noticia que
foi talvez o grande pulo para a Escalada em Minas Gerais, que foi a notícia que a Pedreira que
explorava o mármore ali do Morro da Pedreira ia voltar às atividades. E o André Ilha, num movimento
extremamente dinâmico, extremamente rápido, conseguiu trazer dois ou três ônibus, se não me falha a
memoria, de escaladores, e nós juntamos aqui, olha, tudo que nós conseguimos juntar de pessoas
interessadas com questões ambientais e tudo mais, aqui em Belo Horizonte deve ter dado um terço do
que eles trouxeram do Rio. Então eles chegaram e nós fizemos o abraço ao Morro da Pedreira. E virou
uma “brigaiada danada”, e essa “brigaiada” resultou que o Morro da Pedreira virou uma APA, e foi
uma conquista, a mineração não reativou, não deu certo, deu tudo certo para nós, e aí o pessoal que até
então não tinha contato com a Escalada Livre, até então, essa escalada leve e tudo mais, passou a ter
contato a partir desse movimento, tinha muita gente da espeleologia que foi lá, que não tinha a menor
noção. Olha, o ano eu não lembro, mas foi na década de 80. (Interrompo perguntando se foi por volta
de 87 e se foi antes do movimento da Lapinha) Sim, completamente, Lapinha e Rod nem existia. Aí
teve o movimento, teve um monte de gente, e o pessoal começou a descobrir o seguinte. Minas Gerais
não tinha só a espeleologia, que ainda naquela época era incipiente, de um modo geral, o NAE
(Núcleo de Atividades Espeleológicas) foi o primeiro grupo de atividade exclusivamente
espeleológica. Antes do NAE tiveram um monte de grupos que mexiam com excursionismo, a própria
sociedade excursionista e espeleológica de Ouro Preto, foi fundada em 1937, ela fazia excursionismo
mas fazia espeleologia também. Mas o foco deles era muito mais excursionismo, até por questões de
interesse geológico, que era o forte deles, do que espeleologia. Eles faziam, fizeram muitos mapas,
mas não era uma coisa assim. E o NAE, era de fato o primeiro grupo que só lidava com espeleologia.
Então nós juntamos aquele monte de gente interessada em espeleologia e que foi para proteger o
Morro da Pedreira e que lá no Morro da Pedreira, descobriram que além da Espeleologia existia uma
atividade, que era a Escalada. E aí, a coisa começou a evoluir. Esse grande impulso que essa iniciativa
do André Ilha deu à Escalada Livre, e essa divulgação da atividade dentro de Minas Gerais, tomou
uma força maior ainda, acho que no ano seguinte ou naquele mesmo ano, o Antônio Carlos Magalhaes
(Tonico Magalhaes) se mudou para Belo Horizonte e foi morar no Sion, e veio como referencia um
contato comigo, porque eu já era amigo do André e tal, daí ele chegou e nós então, num instantinho
nos entrosamos, ele aprendeu o caminho lá de casa, eu aprendi o caminho da casa dele e começamos a
ter um contato muito próximo. Ele estava querendo desenvolver a Escalada Livre em Belo Horizonte.
Ele estava com muita vontade de ter, digamos assim, companhia. Então a gente começou a fazer
alguma coisa com ele. A gente fez a Pedra Branca, em Caeté, fez uma coisa aqui, outra ali, foi no
Morro da Pedreira. E o NAE na época, funcionava exclusivamente como um grupo de espeleologia,
mas nós tínhamos espaço de reunião, nós tínhamos local, tínhamos bastante gente, as nossas reuniões
contavam com uma média de 50 pessoas. Eu sugeri, vamos fazer uma atividade de explicando as
questões da escalada, da técnica da escalada e tudo mais, como um grupo de Espeleologia. Afinal de
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contas, na espeleologia também se escala. As condições são outras, bem diferentes, e muito piores, até.
Mas nesses casos, o conhecimento, a experiência, a troca de ideias sempre é muito relevante. E aí o
que começou a acontecer. Os interessados em escalada, começaram a seguir a se reunir lá no grupo de
Espeleologia, toda terça-feira a gente juntava e tal. Isso criou uma dicotomia. Por exemplo, o Rodrigo
Tinoco, grande escalador, um cara ativo, extremamente, uma grande contribuição que Minas Gerais
tem de um cara ligado em preservação, em natureza, em espeleologia, em escalada, em montanhismo,
excursionismo de um modo geral, o Tinoco fazia parte do NAE, mas ele era muito ligado a
espeleologia. E de repente, isso abriu outra porta. E o que aconteceu. Uma dicotomia, talvez seja o
termo mais adequado porque várias pessoas que participaram do NAE estavam ligadas na questão da
espeleologia, começaram a se interessar de uma maneira muito mais intensa pela escalada livre. E aí o
Tonico começou a fazer então o que era mais importante. Criar, crias. Ele foi criando gente nova para
escalar. Até gente nova é meio esquisito, porque não tinha gente nova aqui escalando. Mas ele foi
pegando aquela turma lá e foi ensinando e foi criando, o Júlio Cesar, por exemplo, meu irmão
participava das reuniões do NAE e tudo mais, começou a entrosar com o Tonico, e aí foi, digamos
assim, outro passo bem grande que foi a contribuição do Antônio Carlos Magalhaes, o Tonico, no
desenvolvimento da Escalada em Minas Gerais. Então eu diria que eu, nunca fui um escalador de fato,
eu sou espeleólogo, mas nunca fui escalador de fato, que escalada, que faz sei lá, dez, essas
classificações mudam todo hora, eu nunca fui nada de grande. Escalei, sim, mas eu tenho o prazer de
saber que de alguma maneira eu contribuí para que essas coisas se unissem. Porque, é aquele negócio,
criar pontes é muito bom. (Pergunto se pode-se assumir que a Escalada mineira está diretamente
conectada a espeleologia, ou se essa visão não seria certa). Olha, tem uma conexão sim. Mas a
escalada mineira vive muito bem sozinha. Ela não depende. (Insisto, mas e o nascimento?) Ah sim,
tem sim, uma relação estreita. A escalada de hoje, esportiva, como é feita hoje, do final da década de
70 e inicio da década de 80 para cá, ela tem uma relação muito estreita com a espeleologia. Tem sim.
Não só na região de BH, no Norte de Minas também, região de Montes Claros. (Pergunto se lá não
tem a ver mais com o exercito) Pois é, teve muita influência, o Cesar Sobrinho, que é atuante lá, o
grande Eduardo Gomes que eu acho que é um cara que é muito assim, o Eduardo Gomes é muito
importante para aquela região do Norte de Minas, digamos assim, eles ainda tem uma postura meio
militarista, quando eles vão para o campo eles estufam o peito, veste camuflado, é um negocio ate, eu
acho meio demais, eu acho meio demais, só falto o fuzil. E pior que se der o fuzil eles vão atirar bem
“pra caralho”. Então assim, eu pessoalmente acho que, bom vamos deixar isso de lado que não tem
nada a ver não. Mas foi muito legal, são caras que fizeram, criaram os primeiros muros de escalada
artificial em Montes Claros, o grupo Peter Lund de Espeleologia em Montes Claros, eu ajudei a fundar
o grupo, e quem fundou, o fundador de fato foi o Eduardo Gomes, o Cesar Sobrinho por outro lado
nessa questão da aventura. Só que a postura deles é muito mais de fato, como foi bem lembrando, tem
uma relação com o Quinquagésimo quinto batalhão de infantaria, que ensinou muito de rapel, e tal.
Então eles saíram do quartel e foram para essa vida na natureza, mas com aquele verniz militar, sim.
Mas, claro, hoje, isso foi há vinte, trinta anos atrás, e hoje eles têm, digamos, uma visão
completamente atualizada, ou pelo menos próximo de tudo, que é atual e são grandes contribuintes,
tanto para a Espeleologia, quanto para a Escalada, mas principalmente ainda para o Meio Ambiente, lá
na região. Então eu acho que o Eduardo Gomes e o Cesar Sobrinho são pessoas relevantes nessa
questão.
(questiono sobre a questão do Sul de Minas, em relação a conexão militar)
Serra do Lenheiro, São João Del Rey, acho que talvez seja mais do que uma conexão militar, aquilo ali
é quase que uma propriedade militar. Então as vezes que nos fomos escalar lá, eu fui algumas vezes,
não muitas, mas o suficiente para saber que não precisa sair daqui para ir para lá. A gente tem coisa
boa aqui. Não que lá seja ruim, mas é porque, são cento e oitenta quilômetros e mais um “tiquim”,
então a gente... mas eu fui lá algumas vezes, muito bom, e Serra do Lenheiro realmente ali sim, ali
teve o batalhão de montanha de São João Del Rey, e eles tinham umas coisas curiosas. O André Ilha
teve contato com eles, a ponto de escalar junto, ele teve que “encadear” uma via lá que num
determinado momento ele subiu e subiu mais rápido que o militar que estava lá. Essa coisa militar de
querer competir, dominar, de querer estar por cima né, e o cara chegou e o André chegou primeiro do
que o cara. E o cara chegou para ele e falou assim “mas você não pode, você perdeu”, aí o André
falou, “tudo bem, eu perdi, mas eu cheguei primeiro”, e ele falou, “pois é, mas você chegou primeiro
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porque lá em baixo você trocou o pé direito pelo pé esquerdo”, foi o argumento que ele... aí, foi aquela
coisa, todo mundo achou graça mas ninguém riu, afinal de contas, a época ainda não era tão livre
assim. Agora, eu acho que mais do que contribuir para o montanhismo e para a escalada, o pessoal do
exercito contribuiu muito para um fenômeno que eu tenho lá as minhas reservas que são os
“rapeleiros”. Saiu muito rapeleiro daquele lugar, e eu conheci alguns grupos, não vou citar, nomes,
não precisa, mas que o pessoal assim, se eles pudessem faziam um fuzil de aço, imitação, para descer
pendurado com aquilo de rapel, descia de rapel de cabeça para baixo, descia de qualquer jeito e
tiveram alguns acidentes relevantes, nada fatais, mas algumas coisas graves, e eu costumo dizer o
seguinte, que rapel não é esporte, é meio de transporte, é uma técnica, para você descer com
segurança, em primeiro lugar e mais rápido. É o que a gente chama de técnica de corda solteira, ou
como os americanos chamam de single hope tecnics, que é a questão da técnica da corda solteira
simples. Enfim, eu acho que esse fenômeno dos rapeleiros é uma coisa que não posso negar que me
incomoda não, me incomoda bastante, acho que eles tinham que entender das técnicas de uso de corda,
o rapel é a mais fácil e ao mesmo tempo a que mais provocou acidentes fatais. Acho que é relevante
observamos esse fenômeno, que diminuiu. Tenho visto menos, principalmente na Lapinha, por
exemplo, essa questão de rapeleiro baixou bastante, mas baixou porque a área ficou proibida durante
muito tempo.
O Ralf (Eduardo Viana) é uma pessoa que eu admiro muito, primeiro pela competência dele, um
excelente escalador, e é um cara de raça né, ele é fibroso, é um cara bom. Eu gosto dele. Eu tenho ate
vídeo, infelizmente em VHS, tem situações em que estou com o Ralf e ele tinha 10 anos. E eu
brincando com ele. Abraçava ele assim, apontava para o paredão e falava assim “jovem, este é o seu
destino!”, só que eu não fazia a menor ideia que seria tanto. (risos) Né? Hoje o cara é um referencia,
de competência e de raça, principalmente, ele é muito foda. Ele é um cara admirável mesmo, e ele
começou a abrir então outras possibilidades. E eu acho que é o grande lance da escalada, quando você
forma, ou quando você contribui para formar, porque as vezes você não forma diretamente a pessoa,
mas você contribui para formar uma pessoa, e essa pessoa vai para uma outra região, ou atua numa
outra região, e vai abrindo novas possibilidades. O Tonico sabe muito bem o que é fazer isso. Ele
abriu possibilidades na região de Barão de Cocais, em Caeté, em Ferros, em um punhado de lugar aí
que eu não faço a menor ideia. E o Tonico sempre foi esse grande buscador, grande divulgador da
escalada e de conquistas, no melhor sentido da palavra conquistar, de trazer para você. Então o Tonico
foi um cara que fez isso muito bem, e o Ralf nessa linha também.
A gente tinha um projeto lá onde a gente aceitava adolescentes, aqueles meninos na faixa de 10, 11 e
12 anos, e tal, e a gente acreditava, o NAE sempre teve uma veia didática, é difícil hoje em Minas
Gerais, sabe, se tem espeleólogo hoje em Minas Gerais, que não teve uma relação direta ou indireta
com o NAE, o que eu chamo de direta é ter participado do NAE, o que eu chamo de indireta é ter
participado de algum grupo que o NAE contribuiu para fundar, ou de ter feito e aprendido com alguém
que aprendeu ou que fez parte do NAE. Então, hoje em dia você tem isso, o NAE sempre teve essa
questão, diferente de outros grupos, a gente sempre teve a questão de ensinar espeleologia e de
divulgar, de participar da fundação de outros grupos, e às vezes até causar a fundação de outros
grupos. Nem todo parto é sem dor. Existem pessoas que participaram do NAE, não se sentiram bem,
por um motivo ou outro, e que saíram e que fundaram, mas é muito difícil você ver hoje uma pessoa
que, se alguém fez espeleologia, e não tem uma relação direta com o NAE, ou foi via Ouro Preto, aqui
em Belo Horizonte ne, ou veio de fora, pessoas que aprenderam fora e vieram praticar aqui dentro,
dentro do NAE e dentro dos outros grupos que existem por aí. Tem o Guano, tem o Bambuí, grupos
excelentes, o Bambuí que na minha opinião, pelo menos para mim, durante mais de uma década, foi o
melhor grupo de espeleologia, do Brasil, então são, a coisa, foi uma explosão muito grande. E o NAE
tinha essa questão, a gente não tinha essa coisa pragmática, a ideia de NAE, Núcleo de Atividades
Espeleológicas, a palavra Núcleo vinha de pequeno mesmo, o que é menor do que uma célula? É o
núcleo da célula. O que a gente queria, o que era minha proposta? Eu que vinha de um grupo de
pesquisa na área de Geologia, que era imenso, que tinha cento e tantas pessoas, e não conseguia
chegar a lugar nenhum, eu saí daquele lugar, eu queria ter um grupo pequeno, com dez, vinte pessoas,
mas que fossem de fato pessoas muito boas, acabou que o NAE virou muito mais do que isso, mas
ainda assim, um grupo pequeno. E que não parou em trinta e cinco anos. E aí vem, o Ralf participou, o
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primeiro contato que eu tive com ele foi numa saída que nós fizemos para desenvolver o interesse em
novas pessoas para participar do grupo. E o Ralf foi e o Cristian, que era irmão dele, que na verdade o
Ralf não chama Ralf, o nome foi colocado por alguém bem humorado, porque tinha uma dupla que
cantava, que era Cristian e Ralf, e fizeram essa sacanagem com ele, mas, Ralf ficou legal, ficou ruim
não. E o Ralf, então ele começou conosco, a primeira saída dele eu levei ele naquela região de poções,
depois levamos ele no Baú, e depois ele tomou rumo próprio, se deu bem e faz muito bem, há pouco
tempo nós fizemos um trabalho juntos, onde ele guiou, ele abriu uma via para nós, para acessar a
caverna, ele é um cara muito bom. Ele fez parte dessa ideia, não vou dizer que era um projeto do
NAE, mas era uma ideia que fazia parte do NAE, que era estar sempre divulgando e ensinando a lidar
com Espeleologia e indiretamente com a Escalada. Ele foi um caso, começou na espeleologia e em
pouco tempo, como o pessoal da Escalada e Espeleologia, no NAE, era muito misturado, você vê, o
Evandro Rosa, Tonico, Tinoco, só para citar esses três, a Sonia Magalhaes. Uma geração pouco pósvinda do André Ilha, mas que já pegou a coisa efervescendo. Eu me casei em 89, parei de me envolver
com Escalada em 89, com muita briga eu consegui não parar com a Espeleologia, mas se dependesse
da pessoa com a qual me casei, eu não estaria fazendo nada disso, tinha parado naquela época. Aí eu
parei a escalada, e foi uma coisa meio que negociada, assim. Ou uma coisa ou outra. Então eu passei a
mexer só com Espeleogia, que realmente foi mais forte comigo, e afastei da escalada e nessa época
inclusive, é que a coisa começou. Quando eu parei é que a coisa melhorou, eu parei no melhor, eu
parei no inicio da coisa (risos), eu vinha, eu sou assim um “proto-escalador”, alguma coisa assim, não
sei que nome que se dá, mas naquela época ninguém, não tinha nada e tal, e quando a coisa “bombou”,
quando apareceu a primeira sapatilha de escalada, quando apareceram as cordas, as “everdry”, um
monte de coisa, um monte de possibilidade, quando o friend virou uma coisa que não era de outro
planeta, era do nosso planeta mesmo, para mim, foi a época que eu afastei. Lamentável. Lamentável.
Talvez a minha missão tenha ficado por ali. Então, é o que eu torno a reiterar, eu nunca fui um
escalador. Escalei. Mas nunca fui um escalador. Sou um espeleólogo e acho que eu fiz a ligação entre
pessoas que desenvolveram todo esse processo maravilhoso que está aí agora acontecendo, e pelo
menos a minha contribuição real é minha filhota que está escalando, a Diana já está escalando,
fazendo algumas coisas aí, sai com o pessoal do CEM, escala com meu irmão, escalou com o Tonico,
está incipiente ainda, está começando agora, mas está escalando todo dia. Então acho que ela vai longe
nessa história.
Eu estive agora recentemente nos Alpes europeus, e uma coisa que me intrigou bastante é o seguinte.
A gente que mora aqui no Brasil tem aquela visão de Alpes como se fosse uma coisa assim, só para
alpinista. E é um leve engano, você vê o Alpinismo lá como forma de excursionismo, de atividade
aeróbica, você vê criança, você vê velho, agora é claro, existem os vários níveis, existe Alpes para
todos os gostos. Você faz caminhadas extremamente agradáveis, leves, com clima agradável que
normalmente é na Europa, aquela coisa toda, é ótimo. Aí você tá andando ali, de repente você olha
para a direita e tem um vale lá super encaixado, naquela confusão, e tem um cara de 70 anos vestido
com aquelas roupas bávaras, chapeuzinho verde, e com bastão na mão, bastão de madeira, tosco, não é
desses de caminhada nórdica não, é bastão mesmo, um porrete mesmo e o cara sobe aquilo ali com
setenta anos de idade, uma energia infinitamente maior do que a minha por exemplo, e chega lá,
quando a gente encontra no abrigo o cara tem energia pra dar banho em muita gente que está lá, então
você vê que é uma coisa para todos, não é uma coisa só para um determinada classe. E eu acho que
aqui no Brasil, guardadas as devidas proporções, não está muito diferente disso, o Brasileiro está
começando a se relacionar. O que mais chama atenção é o paradoxo das coisas né. Existia uma
campanha na época da ditadura militar, que era uma campanha feita pelo governo, que chamava
“Mexa-se”, e essa campanha estimulava todo mundo, era uma campanha bonita, se você tem que subir
um ou dois andares não pegue elevador, suba de escada, vá acampar, tinha uma campanha que tinha
até uma musiquinha “pegue uma barraca e bote o pé na estrada, isso é muito bom não custa quase
nada”. Isso foi a ditadura militar que fez, não estou elogiando a ditadura, mas estou elogiando uma
atitude que aconteceu que foi positiva, sabe, e eles tinham essa campanha que era voltada para o
camping, mas eles tinham outras campanhas voltadas para a caminhada, para o Ballet, para a dança,
foi um negocio que eu acho que naquela época estimulou muita gente a começar as coisas. E a questão
de ser pioneiro, que é a ultima coisa que eu gostaria de deixar nesse papo nosso aqui, é o seguinte,
quem é pioneiro, e em parte eu me considero, a gente tem uma vantagem sobre as outras pessoas. Se a
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gente acerta, o mérito é todo nosso, que a gente fez algo que ninguém nunca fez, mas se a gente erra,
não tem problema, ninguém nunca fez mesmo. (risos) É isso aí, o recado é esse.

MAURÍCIO CRAVO
Entrevista realizada no dia 06 de outubro de 2016, na casa do entrevistado em Belo Horizonte, Minas
Gerais.
Sobre o contato com a Escalada e o Montanhismo, história da Lapinha e questão ambiental
Bem, eu comecei no excursionismo, a gente chamava genericamente de excursionismo, no Centro
Excursionista Universitário da USP em São Paulo, eu nasci lá, morei lá até os 25 anos de idade, e
comecei em 82 a mexer com espeleologia, escalada e caminhada. Depois me casei, vim pra Minas
Gerais e aqui encontrei o pessoal da espeleologia, a espeleologia aqui, diga-se de passagem, era
bastante desenvolvido, ainda é, e no clube de espeleologia eu tive contato com algumas pessoas da
escalada novamente, notadamente no Rio de Janeiro, André Ilha, o Tonico, e junto com algumas
pessoas aqui de Minas nós começamos a fazer escalada já a reboque de uma turma mais antiga. Teve
um pessoal, Centro Excursionista Mineiro se não me engano, que fez Escalada aqui nos anos 60, a
gente já estava nos anos 80. Esse pessoal apareceu e sumiu, eram poucas pessoas. Jacinto (Jacinto
Magalhaes), Bubi Pai (Rodolfo Koepel), etc. fizeram algumas vias em Ouro Preto. E a gente
praticamente não teve contato com eles, a gente era amigo dos filhos deles. E a gente sempre fez muita
caminha, sempre fiz muita caminhada esportivamente, levava a coisa a sério, abria vias novas, trilhas
novas, etc. E esse pessoal sempre teve uma ligação, esses grupos sempre se tocaram. Mas a Escalada
aqui em Minas, de uma certa forma deu um “boom” com esse contato dos mineiros com os Cariocas, e
que trouxeram uma certa técnica nova, equipamentos novos, os equipamentos começaram a ficar
acessíveis. Antes você não tinha equipamento. Esse pessoal do CEM mesmo que trabalhava lá nos
anos 60, trabalhava com equipamentos muito antigos, coisa de aço que eles mesmos faziam. Eu não
vou dizer que eu não comecei assim também, porque a gente não tinha equipamento, não tinha contato
com equipamento nenhum, era tudo importado, quando tinha alguém trazia, era muito caro, então a
gente fazia muita coisa. Alguns devem se lembrar do tempo do “Maione”, era um equipamento de
descida que era feito com cabo de segurar em ônibus. Você travava no mosquetão, passava a corda
nele e fazia rapel com aquilo. Mas aquela época, a gente vinha um pouco, tanto no Rio de Janeiro
como aqui, a gente vinha da Escola Europeia. A gente teve uma influencia muito grande da escola
europeia, não dá escola americana, por causa do pessoal antigo, tinha o pessoal do CAP de São Paulo,
é também o pessoal do CEU e também os clubes cariocas que eram bem antigos. Os clubes cariocas
eram bem estabelecidos, sede própria, vários sócios. O CEU – Centro Excursionista Universitário era
assim, e aqui os clubes eram mais informais, o pessoal se reunia nos lugares, uma hora num lugar,
outra hora noutro e tal. O que tava bastante desenvolvido aqui era a Espeleologia. Mas como eu já
fazia espeleologia, gostava, entrei em contato com o pessoal da espeleologia aqui e nesse contato, final
dos anos 80, pra 90, a gente teve contato com esse pessoal do Rio de Janeiro e puxou o pessoal daqui
para a Escalada. Tonico veio, Juninho começou a escalar, André Jacque começou a escalar. Nesse
momento a gente teve uma, vamos dizer, um trabalho um pouco político também porque a gente
estava no boom da questão ecológica e teve uma ameaça de voltar a mineração no Morro da Pedreira,
no Cipó, então junto com o pessoal do Rio, pessoal do Paraná, o movimento estava ficando cada vez
maior, juntamos o pessoal da espeleologia e fizemos um grande movimento lá para parar a mineração
no Morro da Pedreira. Paramos. Criamos uma UC, não vou dizer que eu acho perfeita a situação que
está lá, mas enfim, era o que tinha na época para barrar a mineração. Até acho que a mineração
poderia conviver bem com as coisas lá. Já tínhamos uma visão mais radical aquela época de que
mineração não, mineração só destrói, só da dinheiro para o empresário e tal. Hoje, particularmente
acho isso um pouco hipócrita, na medida em que a gente esta aí com câmeras, microfones,
equipamentos e tal que, o que não é de barro e madeira, até o barro, né? Só a madeira não vem da
mineração, porque o resto todo vem né. A gente vai lá de carro protestar conta a mineração de ferro e
tal, são coisas assim um pouco antagônicas, discutíveis do ponto de vista ético, que a gente tem que
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pensar um pouco, o que pode e o que não pode. Então o movimento teve um sucesso, comoveu de
uma certa forma, foi um movimento nacional, tinha gente de toda parte do país naquele movimento, a
gente fez dois grandes eventos, abraço no morro, etc. Então naquele momento, tinha sei lá, meia dúzia
de escaladores cada vez na pedra. Não tinha mais que isso não. Só alguns tinham corda, outros não
tinham, os equipamentos eram relativamente poucos. Mas com a vinda desse povo, os cariocas, o
negocio foi incrementando e eu participei do movimento de escalada, fiz algumas vias, mas confesso
que nunca foi a minha grande praia, a escalada. Mas meu envolvimento com essa questão ambiental
me fez passar por uma vivencia ambiental, eu comecei a militar na questão ambiental, participei de
varias ONGs, e isso fez com que minha visão fosse mudando em relação ao tempo. Então a gente
começou a ver que o boom da escalada, quantidade de pessoas, tinha um impacto sim, nas áreas de
escalada. É claro que tem. Se a gente for hoje na Lapa do Seu Antão, e olhar a gente vai ver que é uma
área que está bastante impactada, talvez por uma falta de controle maior. E isso estava acontecendo na
Lapinha, também já há algum tempo, a Lapinha era um pico de escalada, começou a ter uma
frequência muito grande, os impactos começaram a ficar grandes também, não que o impacto seja na
rocha, propriamente dito, mas o impacto é generalizado, pisoteio, aqueles pequenos ambientes de
rocha eram bastante impactados, as vezes de uma forma definitiva, as trilhas que eram abertas, a
coisas começou a concentrar um pouco e começou a ser, mas até então, a área da Lapinha não era
assim, uma área, vamos dizer, protegida, de fato. Era protegida por direito, no papel, existia um
parque, e eu também participei do movimento para implantação do Parque do Sumidouro, onde a
Lapinha está inserida. E essa participação era muito diferente da participação que os escaladores
tinham. Eu já estava interagindo com o Secretários, com ministros, com o chefe da unidade, estávamos
fazendo pressão política junto ao governo do estado para o governo de fato implantar o parque que era
um parque de papel. E isso envolvia muitas coisas além da escalada. E nesse momento, a gente
percebeu que os escaladores tiveram, não todos obviamente, mas um grupo significativo de
escaladores estava com uma visão muito egocêntrica, só querendo saber de escalar e quem não
quisessem que eles escalassem por qualquer motivo que fosse não estava certo. E obviamente isso não
é verdade, até porque um parque, do tamanho do parque do Sumidouro, cuja Lapinha onde tem as vias
de escalada é um lugar pequeno, dentro do parque, o parque tinha milhões de outros problemas, com
gado, com desvio de água, problema com incêndio, então a escalada não era uma prioridade e não era
uma prioridade inclusive para o Estado, não só para o parque como não era para os gestores do parque.
Primeiro porque os gestores do parque vinham da escola florestal de Viçosa, Lavras, eram engenheiros
florestais, etc. tinha uma visão de unidade de conservação como ainda têm, um rastro que ficou neles
isso, os gestores de UC´s, de que as Unidades, melhor aquelas que não tem ninguém, que não tem uso.
Ou que tenham uso que eles desejam que tenham e não que a população quer ter. Os escaladores se
organizaram, fizeram movimento, começaram a dialogar com os gestores, essa questão foi muito
longa, durou vários anos, eles tinham uma postura de não deixar que a coisa acontecesse, etc. Até que
finalmente conseguimos trazer o André, agora também nesse momento ele já estava trabalhando no
estado, no Rio de Janeiro, como funcionário do Instituto Florestal de lá, geria as Unidades de
Conservação, mas lá a pressão era muito mais forte, a escalada era muito mais, como sempre foi por
causa da característica geográfica mesmo, da situação das rochas no Rio de Janeiro, lá você sai do
prédio e está na pedra, né. Então no rio as UC´s já tinham tido esse amadurecimento e foi possível que
a gente pudesse trazer essa experiência pra cá, eles já tinham inclusive leis escritas, conceitos,
estabelecidos, etc. Segundo lugar, o pessoal tinha um pouco de medo da escalada por causa do risco
em si. Não do risco que a atividade tem inerente, mas o risco que a cabeça das pessoas tinha, as
pessoas entendiam que a escalada era perigosa, quem não escalada acha que a escalada é super
perigosa, não entende a questão da segurança, corda, grampo, etc. etc. Então nesse momento foi
possível conversar com alguma pessoas, tinha algumas pessoas que eram bem menos radicais e dava
pra conversar então a gente conseguiu chegar num consenso lá de como usar a Lapinha para a
Escalada, né, houve radicalismos de outro lado também, pessoal da própria espeleogia
particularmente, tinham conceito de impacto, boca de caverna, sítios arqueológicos prováveis, nem
sítios arqueológicos existentes ou conhecidos, mas prováveis, que a atividade da escalada poderia estar
impactando esses ambientes e que isso não poderia acontecer de jeito nenhum. Então existiam grupos
de pressão de todos os lados. O Estado um pouco querendo “lavar as mãos”, os escaladores querendo
escalar de qualquer jeito, mesmo com uma moratória que se estabeleceu e conversa, agora vamos
parar de escalar um pouco pra gente conversar e chegar num ponto, os escaladores furavam e iam lá
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para escalar. Então é, essas pequenas atitudes assim, tinham essa questão assim, vamos dizer, um
pouco adolescente mesmo, um pouco contestadora, sabe, eu acho que a escalada tem um pouco disso
também. Então a escalada tem essa questão da idade das pessoas, do próprio pique da atividade que ta
ligada à questão do desafio, vamos dizer assim, então tinha essa coisa de pular cerca mesmo. Se o
status está dizendo que não, eu vou contra. E também tinha uma divisão clara na época, não conhece
agora, não posso falar de agora, mas existia uma divisão clara de escolas, de professores, de rixas,
turminha, eu sou da turma A e você da turma B, então você combinava uma coisa com esse pessoal e
o outro pessoal não concordava de jeito nenhum, porque a outra turma tinha concordado. Então essas
coisas tiveram que ser amadurecidas, eu acho que foram amadurecidas, na figura do Caca (Edgardo
Abreu), do Lu Goma (Luís Monteiro) foram super importantes, talvez porque o Lu está ligado à
academia, né, está na Universidade, então tinha mais essa coisa de escrever projeto.
A escola que eu venho está ligada ao Montanhismo. A gente conquistava vias por conquistar a via, por
todo o trajeto, e não pela dificuldade do lance A ou do lance B, o que eu percebi é que houve uma
certa fusão do montanhismo para o “boulderismo”. Nasceu um hibrido aí que é uma coisa assim,
vamos dizer, que as pessoas tão muito mais desligadas da questão de montanha, não interessa o cume,
e tem uma linha de escaladores antigos ainda que estão nessa linha. Mas são poucos, a gente tem uma
quantidade mínima dessas pessoas enquanto tem uma quantidade enorme de “boulderistas”, do
pessoal que vem da academia, que quer fazer aquele lance de decimo quarto grau, que seja um lance
só, metros do chão, agora tem aquelas espumas, eu não sei nem o nome daquilo. E pessoas que foram
na academia também já nesse pique. Antigamente, acho que ainda existe isso nos clubes do Rio de
Janeiro, nos clubes do Paraná, você fazia um curso, então você fazia primeiro um curso para poder
escalar, depois fazer um curso de guia, depois fazer um curso avançado, existia uma perspectiva de ir
para o gelo, de fazer alta montanha. As coisas que interessavam eram estar no ambiente natural, a
paisagem, estar naquele lugar era uma coisa já fantástica, enquanto que hoje parece que houve uma
certa popularização na questão da escalada e nisso há uma, a gente vê que há uma, pessoas que
perderam essa linha, é outra linha, eu não acho nem ruim nem bom, eu só acho que a questão do
impacto é uma coisa séria a ser tratada. Eu acho que o escalador não é uma pessoa. São vários grupos
com vários pensamentos diferentes, vários grupos etários com pensamentos diferentes, etc. então se
você for num grupo etário mais velho, você vai ver essa presença dessa escola antiga, que é a escola
do montanhismo e tal, se você vai num grupo mais novo, você vai ter menos a presença dessa escola e
mais a presença de quase uma ginástica no processo, musculação e tal, tirar uma self, sem querer
desmerecer, mas a quantidade é a grande questão. O que a gente está vendo agora de camarote, eu já
não escalo há muitos anos, não posso falar de cátedra, mas, o que a gente está vendo é uma autofagia
do próprio movimento montanhista na medida em que não toma alguns cuidados mínimos, né, a pedra
não é academia, a pedra está no quintal do sujeito, o sujeito muitas vezes está deixando você ir lá de
bom grado e deixar um, deixar dois, deixar dez, duzentos, trezentos, tem muita diferença. Então isso
acontece na casa da gente também. Estou recebendo vocês aqui mas não receberia todo dia cem
pessoas, não teria condição de receber, teria que começara botar para fora e isso acaba atingindo a
todos, indiscriminadamente. Talvez até os que têm cuidado de ir lá e pedir “oh senhor, por favor, eu
vou lá escalar na sua pedra, o senhor permite?” Esse sujeito vai ser prejudicado por aquele outro que
pula a cerca e não pede. E acontece isso, você sabe que acontece, acontece em outras atividades sem
ser a escalada também, né. E a profusão de materiais, você encontra em super mercado uma corda
importada, a coisa está ficando muito popular mesmo, e a quantidade é muito grande, porque é uma
atividade legal, não tem como negar. Então eu acho que os impactos acontecem, não só impactos
ambientais como sociais, os escaladores estão sofrendo por impactos sociais, justamente pela questão
das proibições das áreas de escalada, os proprietários estão proibindo, etc. etc., e a gente vai se
adaptando as coisas, acho que a característica do ser humano é se adaptar então se escaladores foram
cortados da Lapinha num momento porque estavam fazendo de qualquer jeito e teve que parar e
regulamentar, assim, deve ser feito em outros lugares também, ou seja, quando começa a ficar cheio
de gente e tal, embora seja só turma e tal, tem todo um impacto. As vezes você passa na casa de um
sujeito, com equipamento no ombro, não só equipamento de escalada, equipamento fotográfico,
cinematográfico, etc. que esse sujeito que está te deixando entrar lá nunca vai ter dinheiro para
comprar. Ele tem duas vaquinhas lá, vivendo uma miséria danada e ele vê a moçada chegando com os
carrões importados, equipamento e tal, quase como alienígenas, vamos ser sinceros. E esse impacto
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não se dá só na atividade de escalada. Então isso vai criando uma outra cultura, isso vai de uma certa
forma desfazendo aquilo que o sujeito da cidade vai buscar no campo, criando uma atmosfera as vezes
difícil do ponto de vista da socialização, dos contatos, da relação, mas enfim. (Interrompo refletindo
sobre a ideia falada, onde no montanhismo antigo a questão era deixar para trás a cidade. Hoje, o
sujeito vai pra rocha querendo levar a cidade com ele) É verdade, e leva, e as coisas ruins da cidade
também, né? E não é só a atividade de escalada, vamos ser claros, as atividades, essa troca da cultura
da cidade e da cultura do campo, ela tem que ser feita de uma forma mais cuidadosa.
Outro aspecto que eu gostaria de falar e acho importante, é esse aspecto do próprio espirito do
montanhismo, aquele que eu estava falando no inicio, que está sendo abandonado, que é o da
descoberta, sabe? Do espirito expedicionário mesmo, que o que a gente vê é que o pessoal da
academia não tem muito esse tesão, vamos dizer assim. Eles querem escalar, querem fazer o lance. Se
for no prédio, se for na pedra, se for no campo, se for na academia, é uma questão de escolha, é
questão de tanto faz. Enquanto que o cara que é montanhista, ele não vai ali para encontrar a turma, ele
não vai ali para fazer uma social, ele vai buscar uma coisa nova, então a busca de coisas novas, de
lugares novos, de lugares distantes, mais ermos, menos contaminados com esse conflito, cidadecampo, é uma coisa que a gente não vê na galera nova. Eu pelo menos não vejo, de buscar uma coisa
expedicionária, de andar três dias para chegar no lugar da escalada, sabe? A gente vê poucas pessoas
fazendo isso. Então a massa mesmo, vamos ser claros, sã filtrados pelo acesso de carro, pelo acesso
facilitado, pela falta até de gosto por essa questão. Eu não acho ruim não, isso é uma questão de gosto.
Mas acho importante não se perder esse espírito do expedicionário, esse espirito excursionista, que
vem lá de trás, das escolas europeias, do escalador não ser só um escalador, ele é um excursionista, ele
vai ter que fazer uma caminhada, vai ter que ter equipamento de caminhada, vai ter que ter uma
barraca boa, vai ter que ter outro equipamento, vai ter que ter outra autonomia pra chegar em lugares
mais ermos e mais, vamos dizer, um pouco mais de audácia também. Então esse espirito desbravador,
esse espirito de conquistar novos lugares, novos espaços, ele está sendo substituído ao meu ver, por
uma coisa mais social, mais da turma, mais do lugar, “eu escalo lá no Seu Antão”, “eu escalo na
Lapinha”, “eu escalo na academia X”, “eu escalo na academia Y”, sabe então quem escala na
academia Y não escala na X, a turma do professor tal não se mistura com a turma do professor tal, se a
turma de um fala uma coisa, a outra vai falar o contrário, porque são, de certa forma, uma coisa
contestadora mesmo, que eu acho que é típica dos jovens, e a questão ambiental que particularmente
me tocou e imprimiu a minha vida até aqui, é uma questão que está sendo de uma certa forma relegada
e abandonada, não considera em muitos casos. Então o que a gente vê, por exemplo, que na Lapinha
houve um empenho porque o Estado estava lá, porque existia uma unidade de conservação. Se fosse
um proprietário só o pessoal já tinha “dado um pé” há muito tempo, já tinha botado um jagunço pra
dar tiro na turma, então é isso que a gente tenta ver na questão da mudança da escalada, acho que isso
é que é importante pensar um pouco, de organizar coisas mesmo, ir pra certos lugares com espirito de
fazer um contato suave, de aprender também, de trazer as coisas de lá invés de só levar e de manter
espaços ambientalmente equilibrados, tem lugares, por exemplo, ali no Morro da Pedreira que tinham
sido acordados com a cartinha do ICMBIO de que deveriam ser lugares de escalada, lugares deviam
ser protegidos, o Vale Zen, por exemplo, era um lugar que não era para escalar. E hoje está aquela
“metralhada”, que é o advento também, vamos ser claros, teve uma ferramenta aí que eu acho que
catalisou muito isso, que é a furadeira. Então qualquer um tem uma furadeira, também compra em
qualquer esquina, tá começando a ficar acessível, “eu quero fazer a minha via, eu não quero ir na via
do fulano”. E hoje não existe mais essa questão que existia antes, quer dizer, a gente de uma certa
forma idolatrava os grandes escaladores, as grandes figuras, os mestres de uma certa forma, tinha uma,
não só uma hierarquia, mas um respeito, então você fazer uma via que o cara fez, “puxa, era um
negócio super legal e tal”, e as vezes era a única via que subia no cume da rocha, muitas vezes, hoje
não, o cara chega “não, quero fazer a minha”, faz duas num dia, três num dia, com o advento da
furadeira, chapeleta a preço de banana, essa coisa toda, a gente fazia grampo na mão, com cabo de
aço, então é muito diferente. Eu tenho certeza que estou ultrapassado no tempo, com relação a
escalada, mas eu acho que falta um pouco desse pessoal atual beber um pouco daquela água do
passado para fazer hoje coisas mais legais.
Assim como um catalogo de vias de escalada, locais de escalada também é importante, onde são, os
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acessos, onde se pode ficar, essas coisas todas é importante. O que a gente acaba é dependendo muito
de pessoas, que já foram, que já conhecem, que conhecem pessoas, sabem onde, vai junto. Mas eu
acho que falta aquela coisa, como eu te falei, do espirito desbravador, sabe, invés de conquistar uma
via, eu vou conquistar um novo lugar de escalada, eu vou procurar, eu vou fazer pesquisa, vou ver
onde tem rocha, hoje tem o Google, no meu tempo a gente trabalhava com escalada 1:100.000, do
IBGE, topográfico, sabe e se virava, ia pra qualquer lugar com aquilo. Hoje você tem uma ferramenta,
fantástica, que você leva para o campo, um telefone, um pad, qualquer lugar você vê até a “calcinha da
dona lá”, e o pessoal fica no mesmo lugar, que a turma se reúne lá, acho que ficou mais social e menos
esportivo.
Agora, isso era comum no nosso tempo, também, porque as pessoas eram poucas, contava no dedo,
você sabia quem fazia isso, tudo mundo conhecia todo mundo. Então hoje, na minha percepção, que é
obvio né, você vai num lugar você não conhece ninguém. Você vai numa academia de escalada você
não conhece ninguém, um ou outro, que você permanece em contato, mas, é muita gente nova, e muita
gente também. Não dá para conhecer todo mundo. Então eu acho que o caracterizou Minas, eu acho
que foi muito mais uma, desculpa se eu ofendo com isso, mas foi muito mais uma “enturmação”, sabe,
de criar seu próprio nicho social, de criar seu próprio lugar de encontro, do que realmente grandes
desafios, de grandes lugares. Você vê aí, tem gente ainda que está atrás disso. O Ralf (Eduardo Viana),
o Caca (Edgardo Abreu), o Lu Goma (Luís Monteiro), eu conheço eles e sei que eles estão fazendo
isso, estão abrindo novos horizontes em lugares novos, fazendo pesquisa no sul da Bahia, Norte de
Minas, mas acho que a grande maioria não está preocupada com isso. E não sei se é realmente
importante para elas, então não se estou falando aqui uma coisas que seria boa ou ruim, mas eu acho
que esse espirito foi o que moveu o excursionismo e o que fez a base para essa turma que está aí
agora. É isso que é a história.

RODOLFO KOEPEL
Entrevista realizada no dia 05 de abril de 2017, na casa do entrevistado em Belo Horizonte, Minas
Gerais.
Sobre história do montanhismo em Minas Gerais, contato e desenvolvimento
Hoje eu sinto que há uma vontade de aparecer, que na nossa época, havia alguns que gostavam de
aparecer, como a Fábio Marton, que você vai conhecer, ele adorava descer de rapel em prédios de
Belo Horizonte. A gente gostava de ir para o mato, digamos assim, com mulheres, amigas, e homens
(risos) e a gente ficava no Itacolomi cinco dias acampados, hoje é proibido, tudo é não pode, naquela
época não havia essas restrições. Esse é um “pano de fundo” que me preocupo, eu escrevi um artigo
sobre “Porque eu não fui ao Everest”. Eu já tentei ir ao Everest e hoje eu não vou mais por vários
motivos que eu coloquei lá no artigo. Eu gosto de escrever, eu escrevo num jornal que circula em
Ouro Preto, Itabirito e Mariana.
Eu continuo ativo, fazendo caminhadas. Claro, a Escalada, tem coisas que a gente faz num certo
momento depois não faz mais. Em relação a meio ambiente, caminhas e trilhas no mundo, eu tenho
muita informação. Temos uma RPPN na Serra do Cipó, junto com mais doze sócios de 1.100 hectares,
uma área significativa, são 11 milhões de metros quadrados, é uma das maiores do Brasil. Nós
preservamos isso há quarenta anos quando ninguém nem pensava que isso pudesse existir. Eu estive
no Rio há um mês atrás, num encontro com várias pessoas, discutindo o serviço público e privado de
exploração de Parques. É um inferno as injunções que existem aí. Basta ver que o Itacolomi está
fechado e ninguém sabe porque. Em oposição a isso, o Parque de Foz do Iguaçu saiu de 700 mil
visitantes para um milhão e setecentos. Fernando de Noronha é explorado pela mesma empresa, é um
sucesso, e agora desde a olímpiada o Parque da Mata da Tijuca também é explorado por essa empresa.
E lá passa uma trilha de 150 km dentro da cidade do Rio de Janeiro. Claro, tem risco de assalto, tem
um monte de confusão, mas está feita. Foi inaugurada, feita com a colaboração de mais de 1.500

231

pessoas trabalhando de graça e marcando e abrindo todos esses caminhos lá. Então isso é um mundo
diferente do que normalmente se tem aqui, onde se acha que o governo tem que fazer tudo. Eu tenho
muito relacionamento com a FFRP, que é a Federação Francesa de Caminhadas a Pé. É uma entidade
que tem 300 mil associados, tem 200 mil km de trilha, tem 3.200 associações regionais. Não é governo
e isso não é privado. Isso é gente que se une e faz uma coisa de interesse comum. É comum na França,
todo ano na época do verão eles começam a fazer uma caminhada que ao final do verão eles deram a
volta na França. A cada fim de semana eles andam cerca de 80, 100 km e no final do verão, inicio do
outono, eles deram a volta na França. Só para referência, a França é do tamanho de Minas Gerais. A
FFRP, para mim é um referencial muito importante, porque eles existem há muito tempo. Eu fui
fundador da estrada real, vou te dar detalhes sobre isso, há 20 anos, e a estrada real está indo para o
brejo. Não há publicidade, não há uma estrutura de turismo, há uma desgraça completa. Eu sempre
falo que Minas tem uma novela, chama MJT. Você sabe quem são os atores, já viu os capítulos, mas
não está lembrando. Teve um capítulo que chama Minas Já Teve Ouro, Minas Já Teve Tiradentes,
Minas Já Teve JK, Minas Já Teve Estrada Real, Minas Já Teve Tancredo, Minas Já Teve um monte de
coisa, tá certo, e hoje tem umas coisas que a gente não pode nem falar que são capítulos censurados.
Então, essas coisas em Minas vão muito devagar, tá certo? Estou trabalhando com 14 Prefeituras em
São Paulo, junto com um jovem formado na UFMG, formado na França, e ele tem contratos com 14
Prefeituras de São Paulo. O que acontece em São Paulo é absolutamente inexplicável para um
Mineiro. Existe 500 milhões reservados para projetos de Turismo na Natureza em municípios. Basta
apresentar o Projeto, se foi bem feito, e aprova-lo. O secretário de Turismo de São Paulo, numa
conversa pessoal, na reunião da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagem, conversando
comigo, ele me disse, “nós vamos colocar mais 20 cidades”, espero que vocês entrem com propostas
porque nós gostamos muito do trabalho de vocês. (O entrevistado interrompe e mostra um trabalho
realizado por ele, o “Guia Prático de São Bento do Sapucaí, em São Paulo. Diz que o mesmo trabalho
está sendo feito para várias cidades em São Paulo) (Sobre o guia) Só para você ter ideia, essa cidade
tem 8 mil pessoas, Outro Preto tem 80 mil e não existe nada disso em Minas Gerais. Está disponível
na Prefeitura e na Internet para qualquer pessoa. Essas coisas é que me chocam quando olho para
Minas Gerais. Minas tem um potencial muito interessante, o norte de Minas com as grutas lá, a região
toda aqui, minério de ferro que é terrível né, mas a região histórica de Outro Preto, no sul de Minas
onde tem a Trilha dos Anjos... Eu estou propondo em Outro Preto que a gente reabra o Itacolomi. Em
Ouro Preto tem 8 mil jovens estudando e claro que eles têm o interesse em conhecer isso lá. É
importante lembrar que no topo existe uma nascente de água cristalina. Você pode ficar cinco dias lá
em cima sem problema nenhum. E claro, nós fizemos escaladas lá, nós fizemos um monte de coisa.
Bom, eu tenho aqui uma foto (e mostra a foto), em 1952, eu tinha sete anos, e essa montanha que você
vê aí atrás (na foto) é o famoso pico do Itabirito. Primeiro de maio de 1952. Porque foi um “ranca
rabo” lá em casa porque minha avó falava que nós íamos voltar cheio de micuim, é o nome de
carrapato no Rio Grande do Sul. E meu pai falava “que deixe os micuim comer a gente” nós vamos lá.
Não existia estrada, não existia BR, era estrada de terra, tá certo? Você chegava aqui “cuspindo
tijolo”. E nós fomos e fomos muito felizes nesse dia. Hoje se você for nessa região está tudo
“escralavado”. (Derek Edmond Walter – citado pelo entrevistado como dono da Cultura Inglesa –
entrevistado menciona quando está falando do que consistiu a palestra que ele fez no CEM, que trata
do mesmo tema). Derek sempre trazia para nós cordas, barracas, da Inglaterra (Eu interrompo: esse
cara é contemporâneo seu ou do seu pai?) É contemporâneo meu. Na época existia era o CEBH, que
era na verdade, uma das peças do Brasil montanhista. No Rio de Janeiro existiam uns 8 ou 10 clubes,
alguns deles existem até hoje. O CEB tem cento e poucos anos. As grandes escaladas do Brasil e do
Rio foram conquistadas pelo CERJ, pelo CEB e pelo Centro Excursionista Light. Era de uma empresa
de energia elétrica, tinham muitos funcionários e claro as pessoas faziam excursionismo. Porque o Rio
de Janeiro é especialmente favorecido para escalada. Eu já escalei lá, várias pedras, o Pão de Açúcar e
também a Gávea. Aquela região toda tem coisas fabulosas.
Em 1952 a gente sempre saía com meu pai. Em 1962, o jornal globo publicava uma coluna toda
segunda-feira sobre excursionismo no Brasil, e de vez em quando saía uma notícia de Belo Horizonte.
Em 64, abril de 64, tinha uma notícia de que o CEBH, cujo slogan, romântico, era “Siga-nos para
conhecer as belezas de Minas e do Brasil”, de que o CEBH ia a Outro Preto. Aí eu liguei para as
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pessoas, eu já conhecia o Derek Walter da Cultura Inglesa e ele falou: “Rodolfo eu não vou, mas o
pessoal vai sair daqui sexta-feira a noite, alguns vão na sexta de manhã e outros vão na sexta a noite”.
Então eu vou no grupo que vai a noite. Nós fomos em 4 ou 5 pessoas, saímos daqui as oito horas da
noite, chegamos em Outro Preto as 10h, e subimos durante a noite toda até chegarmos lá em cima,
tinha barraca... Aí foi quando eu comecei no CEBH. Mas que já existia há uns 3 ou 4 anos. Acho que a
data de fundação foi em 61, tá certo? Estou falando em 64. O CEBH foi fundado por Idelfonso Otoni
que foi presidente muitos anos, já falecido, o Derek Walter estava junto, e havia umas outras pessoas.
E organizava também a vinda de pessoal do Rio, para passear em Minas Gerais. Passear e escalar em
Minas Gerais. Algumas conquistas foram feitas pelo pessoal do Rio. Por exemplo, a conquista do
Itacolomi a gente começou com eles, depois eles desistiram porque era difícil vir do Rio, tudo em
ônibus, ninguém tinha carro nessa época. E o CEBH fez então muitas coisas, cresceu, chegou a 40, 50
sócios. Vou avançar alguns anos. Um dos sócios, o Zé Leite de Assis Fonseca, ele nadava na piscina
do corpo de bombeiros, na avenida Afonso Pena. E o corpo de bombeiro não tinha a menor ideia do
que era a Escalada. Aí o comandante, conversando com Zé Leite, perguntou se a gente podia ensinar
para o corpo de bombeiros como escalar. E o Zé Leite, inteligente, logo pensou: “se vocês nos levaram
lá”, tínhamos um campo-escola ali perto de Itabirito, está lá até hoje, que permite com pedras
relativamente pequenas que você pratique todas as técnicas de escalada. Chaminé, paredão, rapel,
chaminé estreita, larga, de todos os tipos. E aí o comandante falou: “Ok, eu vou ceder o ônibus do
corpo de bombeiros e vocês vão junto e vão dar aulas”. Aí nós resolvemos o problema de transporte,
nós íamos de ônibus vermelho do corpo de bombeiros, parávamos ali onde era a Santa, que existe até
hoje, era um negócio mais conhecido, no alto ali da Serra de Itabirito, e íamos ao campo-escola do
Agulheiro. Então foi uma época que a gente teve muito apoio público do corpo de bombeiros, porque
nós dávamos aulas para eles. Nós fomos ao Itabirito algumas centenas de vezes.
Eu sempre gostei muito de ler, lia sobre as histórias das escaladas clássicas, porque era fascinante,
estive em vários lugares, por exemplo, o paredão Heiger, o paredão que mais matou gente na Europa,
eu fui lá, subi lá, claro, por dentro da pedra, com trem, fui até lá em cima, e assim, eu fui em muitos
lugares ao longo da vida. Meu pai sempre gostava de ler sobre isso também. Ainda que naquela época
ninguém praticava isso aqui. Quando eu notei que havia em grupo de montanhismo que escalava o
Pico do Itacolomi, sempre foi um negócio que eu sempre queria ir, porque ao chegar em Ouro Preto
você vê o Itacolomi, você vê que aquilo deve ser bonito lá de cima, e realmente só quem vai lá em
cima sabe o quão bonito é. Uma vista absolutamente única no mundo.
Então, o grande lugar que nós escalámos era o campo-escola do Agulheiro, que era pra treinar, nós
levávamos pessoas que nunca tinham visto, levávamos o corpo de bombeiros de Belo Horizonte, a
gente punha notícias no jornal, no Diário da Tarde, Estado de Minas, e isso dava um certo prestígio.
Onde a gente escalava mais pesado e fizemos algumas conquistas foi no pico do Itabirito, onde
algumas conquistas foram feitas pelo pessoal do rio, outras, nós fizemos. Até comemorando um
centenário de um paredão famoso na Europa que é o paredão Whimper, que foi o cara que o
conquistou, nós conquistamos o paredão Whimper no pico do Itabirito, que tinha uma certa exposição,
era um pouco mais perigoso, mas era muito fotogênico também.
O CEBH era uma coisa de entrada livre. As pessoas iam, apareciam, gostavam ou não, ou não
voltavam mais. Você imagina que numa época em que a gente mal pegava na mão da namorada, a
minha namorada ia com a gente, a gente acampava junto, era um outro mundo. As pessoas não
acreditavam que as mães deixavam as namoradas ir conosco, mas era outro ambiente, tá certo? Tinha
outro contexto, tá certo? Então eu conheci o pessoal que escalava o Itacolomi, indo para o Itacolomi,
tá certo? E depois vieram várias conquistas, depois veio o Jacintho, que você já entrevistou, ele
apareceu algum tempo depois, 66, sei lá. E o Jacintho foi um dos grandes escaladores do pico do
Itacolomi, ele fez grandes conquistas lá. Eu fiz algumas escaladas também com o pessoal do Rio,
paredão CEP no Pão de Açúcar, eu fiz o Dedo de Deus, que é uma escalada complicada, porque foi
uma pessoa idosa aqui de Belo Horizonte, que dormia no meio da escalada. Aquilo foi se prolongando
e nós chegamos lá de noite. Nós não tínhamos nem lanterna, não tínhamos nada. Nós chegamos de
volta onde estavam as mochilas as seis horas da manhã. E o pessoal do Rio já tinha mandado uma
equipe de resgate, eles pensavam que já tínhamos morrido lá. E aí foi aquele mal-estar, fomos
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localizar, porque os caras iam subir e não iam encontrar ninguém mais. Fizemos escaladas em vários
lugares, pedra do Charuto, aqui na Serra da Piedade, onde nós tivemos um acidente, tivemos que
trazer o cara para o pronto-socorro. Fizemos conquistas ali perto da Serra da Piedade, chamávamos de
Pedra Branca, uma pedra duríssima, nós ficamos semanas lá batendo pregos pra por um grampo para
aumentar a segurança, etc. e tal. Já estive nos Pirineus, já levei muita gente lá, locais que têm
escaladas perigosíssimas, longuíssimas, eu ando faço caminha lá, nado em águas geladas.
O importante é que nesse período de 1960, 70, os clubes excursionistas eram o referencial de proteção
da natureza, de coisas muito sérias. No Rio de Janeiro, especialmente, eles tinham um cartaz muito
grande porque todo mundo via eles subindo nas pedras. As grandes conquistas eram feitas naqueles
paredões ali na Praia Vermelha, no Corcovado, Pão de Açúcar, tem escaladas dificílimas ali, onde
você, do seu apartamento enxerga as pessoas subindo lá.
Hoje a técnica é diferente, nós tínhamos aqui um Francês, o Bernad Gastelois, ainda está por aqui. Ele
era um cara que subia em qualquer parede lisa, ele tinha técnica já naquela época, em 1965, 70, que
hoje são comuns, mas naquela época era só o Bernad que sabia fazer isso. Ele era francês, escalou
muito na França, ele pegou esse jeito de um equilíbrio excepcional e força nos dedos de maneira
absurdamente louca, o que a gente nunca teve muito. Para você ter uma ideia, a escalada no Dedo de
Deus, a conquista, os Europeus falaram que aquilo era inconquistável, hoje você escala o Dedo de
Deus por dentro, por fendas e chaminés que tem lá. Mas a conquista não foi feita por dentro, ela foi
feita pelo paredão externo. Eles amarravam por corda um pedaço de madeira, um tronco de 4 metro e
iam subindo nesse tronco, puxavam o tronco para cima e iam subindo assim. Não era uma técnica
europeia, era uma técnica de “brucutu”, tá certo? Mas eles chegaram lá em cima.
Sobre a quebra de tempo entre meados de 1970 e 1980
Eu diria o seguinte. Estava na faculdade de Ciências Econômicas e fui presidente do CEBH, e me
lembro que eu datilografava a revista que chamava “O Itacolomi”, eu tenho todos em formato digital
hoje. Aí eu me formei em 1969, vieram outras coisas para fazer na vida, em 1983 eu fui para os EUA,
foi quando se terminou a conquista lá no Itacolomi, e realmente houve essa paralisação. Cada um foi
para um lado, porque tem um momento da vida que você tem que cuidar da vida. Tinha um grupo
ativo aqui ainda, mas era um grupo menor, os outros tinham desanimado, desativado, sei lá, tavam
fazendo outras coisas. Houve esse hiato realmente, até que entrou na moda a Escalada. Hoje, tem na
Savassi, tem ali e tal, fazer um paredão de escalada hoje é “comum”, tá certo? Nós fizemos algumas
daquelas agarras que hoje você compra prontas, fizemos aquilo, com madeira, com massa, porque a
gente queria também treinar, mas não existia isso para comprar. Depois isso foi entrando no mercado.
Um mercado mundial se ativou para esse sentido. Claro que na Europa, o Alpinismo, a Escalada
nesses grandes paredões que existem lá nunca parou. Porque tinha um desafio humano de fazer isso.
Se você ler a história do Heiger, a quantidade de gente que morreu lá, que é um paredão, hoje passa o
trem lá por dentro. Eu diria assim, na Europa em 1850 a coisa começou a crescer muito, no Rio, em
1900, devido aos desafios, os estrangeiros chegavam no Rio, viam aqueles paredões e falavam “pô,
vamos mostrar que nós somos bacanas, vamos subir nisso”, e os brasileiros viram isso como uma
competição, de alguma maneira, “nós é que vamos subir!”. Foi na década de 1900. Em 1920, mais ou
menos, começaram a surgir os clubes excursionistas, que uniam as pessoas para caminhar pelo Rio,
como também é um modelo que existe em vários lugares da Europa, a Federação Francesa é de
caminhadas apenas, não é de escalada, o Clube Alpino Francês é que fazia a escalada. E tinha até
quase que uma filial em São Paulo. O Clube Alpino Paulista, olha o nome, tinha várias ligações por
trás disso.
Uma das dificuldades era a locomoção. Nós fomos ao Pico da Bandeira, com o CEBH, fomos ao Rio
muitas vezes. Em termos de grupo eu diria assim. Existia o CEBH, que tinha o Derek, que adorava
Espeleologia, nós fomos várias vezes também visitar grutas, na região de Pedro Leopoldo, Área
Cárstica. Aquela região toda eram fazendas dos antigos operadores da Mina de Morro Velho, eles é
que tinham a região das grutas em Pedro Leopoldo.
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Eu diria que no CEBH tinham 30 ou 40 sócios, mas que sempre estavam andando eram cinco ou oito,
que saiam com frequência. Não eram muitas pessoas, hoje, pelo que eu sinto, leio e vejo, são algumas
centenas, tem gente de São Paulo que vem aqui por causa de escaladas. Hoje existem muitas vias
demarcadas. O Bernard fez muitos lances arriscados no Itacolomi, se não fosse ele a gente não iria.
Claro, o primeiro sobe, a gente vai atrás, mas sem ele não teria feito algumas coisas. Isso foi um
período, realmente, então houve esse hiato até hoje.
O André Jacque, eu conheci ele muito, mas foi uma outra geração depois. Ele tinha a base lá porque o
hotel era deles, e ele gostava de escalar e tudo mais.
Sobre a Escalada e relação com Militares
O militar, o corpo de bombeiros em última análise é militar, faz parte do treinamento conseguir
sobrepujar lugares difíceis. Na segunda guerra teve batalhões que ficaram nos Alpes, eram caras
altamente especializados, tem histórias muito loucas. Os caras ficavam lá e tinham que sobreviver a
avalanches e bombardeios. Isso faz parte do processo militar. Eu vi muitas vezes o pessoal de Agulhas
Negras, que é uma academia militar, praticando e treinando em Agulhas Negras, lá em cima, no
Parque Nacional. Fazia parte rotineira deles. Eles ficam as vezes acampados, ficavam nos abrigos,
sempre tavam lá praticando escaladas. Eu, por exemplo, escalei o Dedo de Deus com um militar. Na
Argentina, em Bariloche, eu também escalei com um Militar. É muito forte isso no ambiente militar,
porque faz parte do processo de preparação física. Esse cara (se referindo ao Argentino) que depois
faleceu lá, o Cifuentes, era um cara muito interessante, guia de Andinismo, cujas as técnicas são
diferentes, gelo e rocha, é diferente de rocha. Isso que você falou é verdade, o pessoal do Norte de
Minas e na região de São João Del Rey sempre foram ativos nisso.
Sobre gestão das áreas e o caso da Lapinha
Existe um problema quase que filosófico ou sei lá que palavra que vai se usar para isso, que foi
extremamente discutido nesse encontro no Rio de Janeiro (qual?). O cara que é servidor público, que
não tem lei que o proteja, não pode deixar fazer certas coisas, porque se der algum problema, vai “cair
na cabeça dele”. Usando um exemplo que não tem nada a ver com a Escalada. A moça do IBAMA que
estava lá (no encontro?), falou assim, nós temos milhões de toneladas de árvores cortadas no
Amazonas, ilegalmente, nós não podemos vender. Nós não podemos fazer nada a não ser deixar
apodrecer. Porque se eu vender em qualquer processo, muda a direção em Brasília e “eu estou “frita”,
porque eu tomei decisões que não podia tomar”. Então, isso é o Brasil. E nesse contexto, um cara que
fala “olha, a gente tem um excesso de preocupação”, por causa disso, porque não tem legislação no
Brasil... Eu estive no Yosemite, acho que é o lugar onde Deus criou o mundo, é absolutamente lindo!
Chegando lá nós falamos “moço, queremos fazer a trilha 23”, e ele falou “sem problema nenhum,
assine aqui”. “Assinou pode ir, está liberado! Tem uma coisa, tem uns quatro ursos que surgiram lá,
famintos, mas não tem problema nenhum. A gente recomenda que vocês levem um spray de pimenta,
mas se vocês não quiserem comprar, vocês podem ir”. Você não atravessa a rua sem pedir licença,
porque não podemos andar sem pedir licença? Se você assinou, você falou que está consciente disso.
No Brasil, se fecham todos os Parques, ninguém sabe porque. Porque o “cara está com a bunda na
janela”, a palavra é essa, tá certo? Porque não há legislação, não há direito de passagem, tá tudo por
fazer no Brasil. Não é só na área financeira não, é em tudo. Estamos cem anos atrasados. Por exemplo,
eu fiz a travessia Glaura – Caraça e o padre quis me excomungar (se referindo ao padre que exerce
atividades na RPPN Caraça), porque eu tinha passado no caminho onde Dom Pedro II passou. Onde se
faz cavalgadas até o Caraça. Eu disse: “o senhor faça isso e eu abro a discussão do direito de passagem
que existe no mundo todo, você não pode deixar a porteira aberta nem danificar nada mas você pode
passar.” Esse é um direito sagrado em qualquer país do mundo, que seja desenvolvido, claro. E no
Brasil, o padre quer me excomungar, ele tem meu nome, sabe o meu cpf, sabe meu email e me disse
no dia seguinte que eu realmente sou um “filha da mãe”. Eu realmente concordei que eu sou um “filha
da mãe”, tá certo? Então a gente tem que cuidar muito desse contexto no Brasil de proteção. Ou seja, a
pessoa não tem proteção legal para algumas coisas. Com isso, você cria problemas. Quanto a escalada,
eu sei, você põe aquele negócio que fica branco (se referindo ao pó de magnésio), pode ser que o cara
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fura a pintura rupestre, existem paredões que estão fechados ao público lá na região da Lapinha, em
Santana do Riacho, que são simplesmente espetaculares, com 400, 500 pinturas perfeitas. É um
negócio que deveria ser uma coisa mais pública. Mas aquilo lá tá dentro do terreno do cara e ele
fechou porque iam acabar estragando aqui lá.
O negócio do meio ambiente é um conflito desgraçado porque, eu sempre pergunto quantas arvores as
pessoas plantaram? Nenhuma. Eu já plantei algumas milhares. E se você é ambientalista e nunca
plantou uma árvore, me desculpe, não dá para conversar. Existem muitos ambientalistas de ar
condicionado, e isso é muito complicado. Estamos no meio do quadrilátero ferrífero. Se você ver a
região como era antes, como está e como vai ficar, porque, o Pico lá (se referindo ao pico do Itabirito)
é tombado, como patrimônio histórico porque é o maior bloco de hematita do mundo. Ele vai cair
assim um (fazendo o movimento com a mão), vai ser tombado (literalmente, ele quis dizer). Por baixo
as escavações já são de 300, 400 metros de profundidade.
Escrevi quatro ou seis artigos no jornal em Ouro Preto sobre mineração e turismo, porque a mineração
para o político é muito mais fácil, ele negocia com um cara que dá para ele um milhão, dois milhões,
enquanto o Turismo, ele tem que formar dez mil pessoas. Mas a desvantagem é que a mineração
acaba, fica um buraco. E turismo nunca acaba, cada vez é maior.
Então, essas coisas são de doer para a gente, estou falando de turismo moderno, turismo e natureza,
turismo popular, turismo saudável, que traz saúde para as pessoas, turismo que pode ser feito em casa
de família, você pode dormir em casa de família, você não precisa de pousadas, é um prazer você
dormir num lugar que tem um fogão de lenha, conversar com essas pessoas, você abre a chance de
geração de renda, de emprego, em todos os lugares de Minas Gerais, principalmente, nessa região
central. Minas já é conhecido como a terra dos mountain bike. Eu tenho um projeto que usa a estrada
de ferro que liga Rio Acima e Ouro Preto. Minas tem um monte de atrativos possíveis, mas isso aqui é
muito complicado.
Voltando ao Montanhismo
A Pedra do Baú (em São Paulo), foi um local de escalada conquistado pelos militares, eles usavam
isso para treinamento.
O Pico da Bandeira é cheio de “Maria esteve aqui – 1983”, você sabe disso. Nós somos mestres nisso.
Essas coisas de deixar traço são um negócio muito brasileiro. Basta ver as pichações em BH, que
podem ser muito bonitas ou uma desgraça completa.
Sobre Montanhismo e Escalada
Estamos fora do contexto, fora dos grandes ambientes onde essas coisas interagem, por exemplo, se
você for em Chamonix, você tem escaladas Aguille de ?? por exemplo, escaladas de louco, tá certo?
Na neve e na rocha, o que dificulta muito mais. Mas para você chegar na base do Agulle de ?? você
tem que fazer uma travessia numa geleira, que não é refresco, não tem cabo, não tem nada, você tem
que atravessar aquela porcaria. Eu já andei em geleira, a hora que aquilo estala você fica assustado,
porque aquilo te transmite um negócio muito louco, porque o mundo tá rachando. A escalada que se
pratica hoje é uma escalada artificial, ou seja, paredão montado até ali na esquina que é um tipo de
exercício físico. Eu não sei se essas pessoas admiram as montanhas, um amanhecer, uma chuva, um
frio ou um calor como nós montanhistas gostamos muito. O meu grupo da serra do cipó é mais
montanhista. Só o Jacintho (se referindo ao Jacintho Alvares) que ainda pratica escalada nessas
academias. Mas isso (se referindo a Escalada Esportiva) não tem nada a ver com apreciação da
natureza, tá certo? Essa separação aqui é mais clara, porque você pratica academia de escalada, você é
bacana, as meninas te batem palma, você sobe, desce, segura, é mais fácil do que você estar no Pico da
Bandeira pegando um paredão, face tal, que ninguém está olhando para você, não tem ninguém para te
fotografar, isso é um problema sério, não ter ninguém para te fotografar, isso tolhe muito as pessoas.
São coisas diferentes, são coisas da sociedade de consumo que nós temos hoje. Escalada é uma coisa.
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Montanhismo é apreciação de natureza. Claro que Montanhismo com Escalada não existe muito no
Brasil. Você tem travessias longas. Talvez lá em Roraima, você tem uma longa caminhada, e depois
você sobe lá (se referindo a Escalada). Mas eu não sei, eu acho que lá não tem muita escalada não, lá
tem uma fenda que você vai subindo meio arrastando para cima, o que é típico desse tipo de geologia.
Talvez tenha até um mercado para Escaladas em paredões de mil metros. São escalas diferentes. Não
são pedras lisas ou graníticas como você tem no Rio, no Yosemite, nas Montanhas Rochosas. São
muito mais fragmentadas, mas que também são muito legais para você subir. Eu diria assim: o grupo
nosso da Serra do Cipó faz mais caminhadas com Montanhismo, subir montanhas. Nós não estamos
preocupados se está no plano, na subida ou na decida. Nós estamos andando, mas, pelo topo da serra,
tá certo? O montanhista gosta de andar mais, ele vai procurar uma curva de nível, diferente do cara
que gosta de escalar, que vai numa linha reta.

RODRIGO GUALBERTO DE SOUZA (ROD)
Entrevista realizada no dia 06 de agosto de 2016, no Sítio do Rod em Lagoa Santa, Minas Gerais.
Sobre a história do Sítio do Rod
Bom, meu pai comprou o sítio em 1981, se eu não me engano, cresci, passei minha infância aqui. Com
quinze anos entrei para o grupo Bambuí, sempre fui apaixonado por caverna, espeleólogo, no caso. A
escalada surgiu na minha vida por acaso, por um vizinho meu, Bruno Megale, eu tinha 19 anos de
idade e eu trouxe ele aqui (no sítio do Rod), ele falou “fantástico, tem algumas vias na Lapinha,
conheço uma turma”, el foi me apresentando a turma. Depois eu fiz curso com o Andrezão e tudo, eu
tinha 20 anos quando eu vim morar no sítio, a gente começou a conquistar as vias eu tinha 19 anos.
Foi em 1995 para 1996. Eu estou no sítio há 21 anos, mais da metade da minha vida eu dediquei ao
sítio. Para me manter aqui eu montei o camping, na propriedade da minha família. Não queria morar
na cidade, apaixonado por escalada, eu falei, “não, vou me sustentar, vou montar o camping”. A
propriedade da minha família estava praticamente abandonada. Vivi minha infância aqui, sempre
rodando e explorando as cavernas, fazendo prospecção (termo comum aos espeleólogos, que quer
dizer descobrir novas cavernas, basicamente). E por acaso, aos 12 anos de idade, uns funcionários do
meu pai estavam escavando um lugar para retirar uma pedra, para terraplanar o lugar, começaram a
retirar a terra em volta dessa pedra e aí eu achei uns ossos. Nessa terra que eles haviam retirado. Eu
tinha uns 12 anos, na época, eu e um amigo meu, o Michel. E aí retiramos alguns ossos e levamos para
o dono do museu do Castelinho (se referindo ao museu que ainda existe no PESU, que é um
empreendimento particular e representa outra história complexa no território), o Mihály Bányai, na
época, falecido já, que Deus o tenha. E ele veio, escavou e remontou e tava muito quebrado, e ele
remontou os esqueletos e eles estão expostos lá até hoje, no museu do castelinho. Três indivíduos e
são os esqueletos mais completos que foram encontrados até hoje, da raça de Lagoa Santa, né, do
homem de Lagoa Santa.
(pergunto quem foram os primeiros conquistadores das vias do Sítio do Rod)
Ralf, Andrezão, Tinoco, Evans, Pudim de Cachaça, que nem escala mais, Caverna, Emerson, eram
poucos escaladores. Nessa época deviam ter uns 20. Aloysio, que já era mais antigo, uma turma boa,
sabe? Mas a primeira via mesmo, foi a sedativa, Fósseis do Velho mundo a segunda, a terceira eu já
não lembro. Eram poucos escaladores. Depois veio surgindo outra leva, quando eu escalava, esse
Bruno mesmo, rapidamente depois que ele me ensinou a escalar, eu fiz curso com o Andrezão, ele
parou poucos meses depois, acabou me vendendo os equipamentos e não escala mais. Mas sou grato a
ele. É um cara que mudou minha vida. E a vida de muita gente na verdade, né? Porque, o que que o
Sítio já fez por tanta gente nesses vinte anos?
(pergunto qual foi o ano da primeira conquista)
A primeira conquista do Sítio do Rod foi em 1995, novembro de 1995. Foi a via Sedativa, conquistada
por Ralf, Andrezão, Tinoco, quem mais hein? Eu tava no dia, mas eu estava começando a escalar, eu
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não conquistei, não bati nenhuma proteção dessa via, mas foi a primeira. Eu lembro que tinha mais
gente nessa história, viu? (risos)
(pergunto sobre a experiência como proprietário, sobre os riscos envolvidos)
É uma responsabilidade muito grande, né, sobre o proprietário, em caso de qualquer acidente e tudo,
ou seja, eu dediquei vinte anos da minha a isso, assumindo essa responsabilidade, corro esse risco até
hoje, entendeu? Pela escalada, pelo esporte e pelo bem estar, sabe? Pra fazer o bem. E as pessoas tem
que aprender a respeitar melhor essa situação. Né, os proprietários das áreas e a natureza em geral,
porque senão só vão perder.
(pergunto se tem uma diferença entre os escaladores mais antigos e os atuais)
Muita, muita diferença. Escalador antigamente era montanhista, hoje ele não é mais. Porque o
montanhista tem amor à montanha, e hoje é simplesmente praticar esporte. É, sei lá, uma postura mais
fria, não consigo entender hoje em dia, mas você sabe que mudou e tem que administrar isso. Porque
eu não vou exigir como eu queria que todo mundo fosse. Cada um, é um. Mas eles tem que ter
postura. Tem regras a serem seguidas nas áreas, tem um código de ética, ele já existe na verdade, só
que ninguém sabe o que é, entendeu? E ninguém pratica. Ética de escalada existe, e tem que ser
melhor discutida. Eu vejo que o escalador hoje em dia não é essencialmente montanhista mais, e é até
um desabafo. Muita gente não respeita, não tem amor. O escalador, na maioria né, claro que não
vamos generalizar mas, a maioria tem o amor a montanha, ao ambiente, a rocha, sabe? Com o advento
da criação das academias e tudo, você até entende que alguns só querem praticar esporte. O escalador
hoje tem um perfil mais urbano. Porque quem escalava antigamente era montanhista. Ele queria estar
ali porque gosta da montanha. Não só do esporte. Mas, tudo bem, a gente tem que lidar com isso, hoje.
Mas eu percebo uma falta de respeito geral, do público sabe, em questão de ambiental mesmo, de lixo,
e tudo, respeito mesmo com o ambiente, sabe? Por isso tem sido fechadas muitas áreas de escalada é
uma pena, os escaladores tem que reavaliar essa situação, porque alguma coisa está sendo feita de
errado. Alguma atitude está errada, entendeu? Tem que se mudar a postura, com relação às áreas
frequentadas. Os escaladores não têm se unido na minha opinião, entendeu? Há desunião, há falta de
fraternidade, há falta de interesse em lutar pelos seus próprios direitos, poucos lutam pelo direito de
muitos, existe isso, eu tenho visto, a falta de união, de respeito, falta de fraternidade e com isso todo
mundo tem a perder. Se continuar desse jeito, várias áreas vão ser fechadas. Já foi perdido o Baú (à
época da entrevista o Baú ainda não havia sido reaberto), Lapinha ficou fechada durante mais de 10
anos, Roxane eu não sei mas, Rei do Mato conquistaram via em cima de pintura rupestre, falta de
postura total, nem sei quem foi nem quero saber, perdida, mais uma área de escalada. Antão, porque
os donos não querem se responsabilizar (a área de Escalada Seu Antão é também uma propriedade
particular que está inserida na APA CARSTE. Sua história é bem mais recente do que o Maciço
Lapinha e nesta pesquisa, não foi abordada com detalhes. Faz-se necessário a continuidade do registro
da história dessa área de Escalada.), e é uma responsabilidade muito grande, sobre o proprietário em
caso de qualquer acidente e tudo. Ou seja, eu dediquei 20 anos da minha vida a isso, assumindo essa
responsabilidade e corro esse risco até hoje. Pela escalada, pelo esporte e pelo bem-estar, entendeu?
Fazer o bem. E as pessoas tem que aprender a respeitar melhor, os proprietários das áreas e a natureza
em geral, porque senão, só vão perder nessa falta de atitude.
(Pergunto se no caso citado, o da área do Seu Antão, é um caso que possa servir como modelo de
gestão em propriedades particulares. Lá existe uma organização de escaladores que protegem e
organizam as atividades.)
Sim, o do Parque (PESU) primeiro, né? O do Parque é o modelo a ser seguido. Inclusive até para
outras áreas de preservação, Parques Nacionais ou Estaduais. Mas o do Antão sim, também é um
modelo a ser seguido. Vamos sentar, vamos conversar com os proprietários, vamos arrendar a área,
fazer um contrato que isente ele sobre os riscos de acidentes e vamos ver esse valor econômico para o
cara se sentir satisfeito, no caso, não é? Se o proprietário não ver beneficio ninguém vê mais não. Ele é
primeiro, ele é que é o dono da terra.
(Pergunto sobre o fato de que o Sítio do Rod é praticamente adjacente ao PESU e não foi incorporado
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como área do Parque.)
Entendo assim, quer dizer, entendo mais ou menos, o que eu posso imaginar é que estaria dentro do
contexto do Parque, essa área e outras áreas mais, inclusive, Cerca Grande, áreas importantes que não
entraram no contexto do Parque, pelo menos inicialmente. Eu, na minha consciência, eu já faço o que
teria que ser feito, que é a proposta do Parque, há muito mais tempo, há 20 anos eu estou cuidando,
reconstituí 9 hectares de área que era pasto e deixei virar mata, e é o que eles estão começando a fazer
agora. Eu fico feliz, que eu sempre quis ver o Parque instituído, sempre foi meu sonho. Quando
instituíram e começaram a desapropriar eu pensei realmente que chegaria até mim. Só que meu
vizinho bilionário, não vou nem chamar de milionário porque ele vai ficar chateado, dono da COVAN,
que era amigo do Aécio Neves na época, com certeza não foi desapropriado o terreno dele. Ele está
entre a minha propriedade e o Parque. É a minha única explicação, porque eu não consigo entender.
Mas tudo bem, eu já faço o que teria que ser feito, cuido e sempre vou cuidar. Mas não consigo
entender, na verdade, porque outras áreas não foram agregadas ao contexto do parque. E outras áreas
importantes, muito mais importantes, inclusive, do que aqui.
(Pergunto se a proibição da Lapinha afetou o movimento do Sítio do Rod)
Eu como empreendedor, trabalhando com o camping, dependendo dessa renda, nesse ponto diminuiu,
porque, na verdade era um triângulo, Baú, Lapinha e Sítio (do Rod). O Cipó é fantástico. Atrai, não há
dúvida, né? Então, um triângulo de áreas atraía pelo menos do mesmo jeito. As pessoas tinham que
passar ao menos três dias aqui, para ir ao Baú escalar, para ir na Lapinha e para escalar aqui (no Sítio
do Rod). Depois do fechamento da Lapinha as pessoas começaram a ir para o Cipó, vamos colocar
assim, as pessoas de outros lugares do Brasil, falando férias, feriado. Ficava lá no Cipó o tempo inteiro
e passava aqui no último dia para vir escalar no Sítio. Aí impactou muito economicamente falando,
para mim que apostou no negócio Escalada. E eu acho que até pensei um pouco a frente do meu
tempo, vinte anos a frente do meu tempo, um negócio especificamente para o Escalador. Hoje a
escalada é mais famosa, mais popular. Não tendo escalador, comecei a trabalhar com educação
ambiental, colônia de férias, crianças, né, eventos culturais. Inclusive, “farofeiro” também, que é uma
raça que eu tenho ódio mas eu tive, né, trabalhar com isso para poder sustentar, senão eu não estaria
aqui hoje. Piscina, farofeiro ouvindo funk, odeio isso, mas eu tive que trabalhar com isso, porque se
dependesse só de escalador, nessa época eu já teria fechado. Mas é um negócio dedicado à escalada
até hoje. Mountain Bike aconteceu depois de muito tempo, a minha proposta era montar uma pista de
mountain bike, e hoje, depois de vinte anos quase de escalada, é que o mountain bike é popular no
sítio. Provas de mountain bike e tudo. Vamos diversificando sabe, mas se dependesse só da escalada
não daria certo. Tive que diversificar.
(Pergunto de onde são os escaladores que frequentam o Sítio do Rod)
Já veio muita gente, de mundo inteiro praticamente. Conheci escalador de meio mundo, na verdade.
Estados Unidos, Canadá, Espanha, México, Israel, e de meio Brasil, né, muita gente, desde de o Rio
Grande do Sul até pra cima do Goiás. Agora está começando a ficar mais popular, no Ceará, já veio
uma galera de Quixadá, eu achei muito legal, a turminha está escalando mais para o nordeste agora e
espero que ela se expanda para o Norte. A escalada tem um potencial muito grande ainda. Vai crescer
muito. Esses vinte anos foi só “metadinha” do Brasil.
(Pergunto sobre o cenário atual e sobre expectativas futuras)
Bom, esse empreendimento, na verdade, sendo bem sincero, me manteve aqui em 20 anos. Falei que
eu fiquei rico, não. É um negócio que dá para, eu me mantive aqui por amor ao esporte na verdade,
porque quem ganha dinheiro com escalada é dono de loja, academia e outras coisas. Mas, para mim
valeu a pena pelo fato de experiência de vida, me dediquei sim, aprendi muito, conheci muita gente,
fiz muitos amigos, e fiz minha parte socialmente falando e ambientalmente falando, isso aí eu tenho
minha consciência tranquila. Não sei nem te responder, é uma pergunta difícil. Valeu a pena? Valeu
sim, claro que não foi “ó, que maravilha”, mas claro que valeu.
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O que eu tenho percebido é isso, eu quero deixar essa mensagem, que os escaladores precisam se unir
mais, e ter mais respeito, com as áreas mesmo, com a natureza. O escalador não é essencialmente
montanhista mais, eu percebi isso. O montanhista ama a montanha, ele quer estar aqui por amor,
entendeu, a rocha, a natureza, e não só pelo esporte. Tem gente que entra (se referindo a entrar no Sítio
do Rod), que sai, que nem nunca veio, sabe, não fala nem um “bom dia”, nem um “boa tarde” nem um
“muito obrigado” nem “tchau”, tem gente que acha que é “casa da sogra”, vamos colocar assim,
entendeu? Não quer saber quem que é, quem que cuida, porque, na educação que eu tive, “oi gente,
muito bom dia, dá licença, eu to chegando, posso?” sabe, a pessoa nunca te viu na vida entra, sai, não
sei o que o pessoal pensa hoje em dia com relação a isso. Tipo assim, “eu posso!”... Não sei... Aí eu já
tive que chamar atenção algumas vezes. No geral, o escalador respeita, porque eles sabem meu
sistema. Não sei nas outras áreas, entendeu, com relação a lixo e tudo, a preservação, mas sempre você
nota uma falta de respeito, lixo pequeno, lacre de biscoito, esparadrapo, bituca de cigarro, essas coisas
assim. Vou falar que eu não acho? Acho. Ou seja, acho falta de respeito, mas falar também que é
muito lixo que eles deixam, não, no geral o pessoal que vem respeita, mas eu sinto alguma falta de
respeito ainda, com relação aos proprietários das áreas, entendeu, e com relação também a
preservação.
(Pergunto o que ele acha sobre o que poderia ser feito para melhorar a relação proprietário de
área/escalador)
Até onde eu sei, o único proprietário de área escalador, sou eu. Ou seja, estou aqui por amor ao
esporte. Se fosse falar economicamente eu não estaria mais aqui, muito menos, assumir o risco, né, a
responsabilidade. Então, o sítio sempre existiu por amor a escalada, porque os outros proprietários,
qual é o interesse deles? Eles têm que ver algum benefício de não ter que assumir essa
responsabilidade e o beneficio econômico, enquanto esses proprietários de outras áreas não verem
isso, eles vão continuar fechando, porque não vale a pena. “Isso não me dá dinheiro, e ainda vou
assumir essa responsabilidade?” Não, não vou, entendeu? Então os escaladores têm que mostrar aos
proprietários que é válido, que vale a pena para eles, e que vai ser seguro e que vai ser garantido
judicialmente em caso de acontecer alguma coisa. Falta organização. Só que isso que eu estou te
falando. É bem difícil você convencer os proprietários de que vale a pena, economicamente e que ele
vai se isentar de responsabilidades com relação a acidentes. Se for pensar com relação a isso, não vale
a pena. Quem que vai querer assumir isso? Só o Rod mesmo, que é apaixonado pela escalada e
dedicou praticamente metade da vida dele a isso. Porque é isso. Tem que fazer os proprietários das
outras áreas de escalada enxergarem isso. Qual o benefício que eu vou ter disso? O primeiro benefício
é econômico né? Porque eu não vou ganhar nada e vou assumir a responsabilidade? Igual ao Antão
(área de escalada também próxima ao Sítio do Rod também na área cárstica, entretanto, bem mais
recente), fizeram um contrato, os proprietários fizeram um contrato, que isenta, entre aspas, vamos
colocar assim, de alguma responsabilidade e eles têm algum benefício econômico. É isso, o
proprietário estando feliz vai dar certo, se o proprietário não estiver satisfeito, quem vai estar? Só os
escaladores, “ah eu to adorando escalar aqui!”, não, não adiante, vão fechar as áreas de escalada se for
assim, ou se eles sentirem falta de respeito, né, da parte de quem está frequentando. Mesmo sendo
economicamente válido, e tudo, e aí, não estão respeitando. O proprietário impõe regras, mas, “tô
pagando, então posso tudo”. Não é assim, entendeu? Aí as pessoas desrespeitam as regras e o
proprietário também não vai ter interesse, não vai querer. A turma da escalada tem que mudar de
postura, resumindo. Tem que ser feito um simpósio, uma reunião, sabe, com os grupos, as associações,
os clubes de montanhismo e tem que ser muita coisa discutida ainda. Tem que ser discutido ética,
porque tem muita coisa errada. E os escaladores não têm se unido para discutir isso. Se estão sendo
fechadas várias áreas de escalada, porque, porque os proprietários estão insatisfeitos, os escaladores
estão tomando atitudes erradas. Então tem que ser discutido, o que está acontecendo, qual postura tem
que ser mudada, porque senão, várias outras áreas de escalada serão perdidas. E não adianta conquistar
outra, perde uma conquista a outra, perde a outra e conquista outra, vai viver fugindo até quando?
Então vamos sentar, vamos conversar com os proprietários, vamos arrendar a área, fazer um contrato
que isente eles dessa responsabilidade sobre risco de acidente, e vamos, né, vê esse valor econômico
para o cara se sentir satisfeito. Se o proprietário não ver beneficio, ninguém vê mais não. Ele é
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primeiro, ele é que é o dono dessa terra.
(Pergunto sobre como é a questão ambiental, em geral, no sítio)
Na época de nidificação, de ter que interditar as vias, eu percebi que aumentou o número de animais
silvestres no Sítio. Animais que eu não via, quando eu mudei aqui para o sítio, raposa, gato do mato,
veado campeiro, seriema, porco do mato, uma onça parda foi vista por aqui. Como assim gente? Eu
nunca imaginava uma coisa dessa aqui no Sítio, dentro da propriedade. Não tinha, então eu percebi
que o número de animais silvestres aumentou, mesmo com a presença dos escaladores nos finais de
semana e, na verdade, antigamente era mais final de semana. Hoje o mercado já está mais informal
então tem gente que vem escalar também durante a semana, mesmo que menos, já aparece,
antigamente não aparecia. E com a presença do escalador eu percebi que não existia mudança, no
caso, de afugentar os animais. Na verdade, aumentou o número de animais, mas por conta de eu ter
reservado também essas áreas de preservação e ter promovido o ambiente para eles. Eu percebi que
não impactou a presença do escalador. Eu sempre estive observando isso. Os animais sempre
nidificam nos mesmos lugares, nos mesmos buracos, as maritacas, andorinhas, corujas, suindara, que é
aquela coruja branca, que é até raro, eu percebi que todo ano, os urubus, eles têm os locais certos de
nidificação e todo ano eles continuam nidificam nos mesmos lugares, mesmo com a presença do
pessoal. Aí, eu só interdito as vias. As que têm os ninhos. Mas as do lado, que não tem, existe a
presença do escalador e eles (os animais) não deixam de estar ali, não abandonam os ninhos, eles
acostumaram. No caso os pássaros, né.

ROGÉRIO TAVARES
Entrevista realizada no dia 02 de setembro de 2016, no Parque Estadual do Sumidouro em Lagoa
Santa, Minas Gerais.
Meu nome é Rogério Tavares de Oliveira, sou nascido e criado aqui na região, estou aqui como
gerente do Parque há cerca de 9 anos quando vim a assumir a gestão do projeto de implantação do
parque e estamos aqui hoje com desafios cotidianos de levar a frente os projetos e os programas de
gestão dessa Unidade de Conservação. Anteriormente, antes de assumir a gestão do Parque eu já
desenvolvia um trabalho comunitário na região e de defesa do patrimônio natural e cultural integrando
diversos conselhos de proteção, da APA Carste, de defesa do Patrimônio, e outros, tendo uma
experiência de gestão do projeto da Capela Nossa Senhora do Rosário, de Quinta do Sumidouro e sua
restauração, com envolvimento comunitário, além do projeto de construção das calçadas, na Quinta do
Sumidouro, integrando o Rio das Velhas e a Lagoa do Sumidouro, passando pelo conjunto histórico
tombado pelo IEPHA na década de 70 denominado Caminhos que Ligam a história e a pré-história.
Tenho uma graduação em Psicologia e cheguei a cursar diversas matérias no curso de Ciências
Sociais, e fiz uma especialização no curso Turismo e Desenvolvimento Sustentável no IGC na UFMG
e Gestão Estratégica de Marketing na UNA.
Sobre a história do PESU
O Parque do Sumidouro nasce no contexto de uma região que é conhecida internacionalmente pelas
cavernas, pelos achados fósseis, pela arqueologia, pelo Peter Lund, e também pela presença intensa da
academia e dos cientistas na região. Então esse conhecimento gerado aqui acho é um dos principais
responsáveis por também vincular legislações protetivas dessa riqueza existente aqui. E a partir disso
então, já no início dos anos 80, quer dizer, pós processos de tombamento existentes na Quinta do
Sumidouro, do Conjunto Histórico, tombado pelo IEPHA, envolvendo a Capela, a Casa Fernão Dias o
sítio Sumidouro, nós tivemos também na década de 70 um dos primeiros tombamentos paisagísticos
de Minas, com a Lagoa do Sumidouro, que integrou esse tombamento paisagístico do IEPHA então a
gente, com esse conjunto, quer dizer, cria-se aí todo um cenário também que vem a favorecer a
proposta da criação do Parque Estadual do Vale do Sumidouro, que era o primeiro nome proposto,
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com a comissão de implantação do aeroporto, junto com, vamos dizer assim, técnicos, do CETEC, e
mais outros técnicos do governo de Minas numa intensa articulação que envolveu uma pressão muito
grande dos então conservacionistas mineiros, do qual faziam parte o instituto dos arquitetos, sociedade
ornitológica de minas, a própria Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente – AMDA, e outras
entidades que foram integradas também por notáveis, de naturalistas, pesquisadores, e que chamaram
a atenção de se construir um aeroporto nessa região para essa riqueza existente aqui, então, junto com
a criação do aeroporto já no governo Francelino Pereira veio essa proposta, uma comissão para
implantar o Parque. Porém, o que acontece, em 1980 a gente tinha procedimentos para se criar uma
Unidade de Conservação que eram assim, vamos dizer, feitos de forma extremamente arbitrária, como
também as perspectivas de indenização não asseguravam assim a garantia de indenização dos
proprietários e uma série de questões que também favoreceram com o tempo, ao longo dos anos 80 o
Parque foi perdendo a força, principalmente a força política, com a mudança de governo e reação dos
proprietários rurais da região o parque literalmente cai no esquecimento e deixa de ser prioridade
dentro do governo. Com isso a gente vê todo um cenário onde a questão ambiental não tinha a força
que vem ter nos últimos anos e naquela época somente 28 hectares do parque chegaram a ser
indenizados pelo governo e esses 28 hectares refere-se justamente ao Maciço da Lapinha. Porém, o
que que aconteceu. O Estado indenizou, mas não pagou, quer dizer, pagou, mas não registrou. Então
nesse processo atual de retomada da implantação do Parque se deparou com esta situação. Uma área
paga, indenizada, porém não registrada pelo governo. E aí, o atual proprietário, que é o atual
proprietário da Fazenda da Lapinha, ele então se diz o dono da área, onde tem esses 28 hectares.
Enfim, nós tivemos então a partir daí também todo um processo de ações que aconteceram na região,
mas que veio a culminar com a implantação do parque somente agora, no inicio do século XXI, com a
implantação de novo, da retomada dos voos do aeroporto de Confins, a duplicação da Linha Verde, e a
construção do novo centro Administrativo de Minas Gerais. A implantação desses empreendimentos
abriu também oportunidades para que a sociedade agora, antes conservacionista, e agora ambientalista,
trouxesse a pauta procedimentos de condicionantes de licenciamento ambiental que vincularam a uma
política desenvolvimentista do chamado Vetor Norte, a implantação do Parque Estadual do
Sumidouro. Então o parque passa a ser um projeto estruturador dentro de um custo estimado de
implantação e um prazo previsto para ser implantado já a partir de 2006. E nesse sentido que vem todo
um processo então, de retomada da implantação do parque, mas, para além disso, tem a ação do
Ministério Público de Minas Gerais, que também atuando na região, levantando os passivos
ambientais, e todo um processo histórico de uso e ocupação do solo, e pressões sobre o então parque
criado em 1980, fez com que o Ministério Público também viesse a cobrar do Governo de Minas a
efetiva implantação do Parque Estadual do Sumidouro. Então de um lado nós temos uma ação do
Ministério Público muito incisiva, com atuação destacada do promotor Marcos Paulo de Souza
Miranda e de outro lado nós temos a ação dos ambientalistas através de uma sociedade civil
organizada, dentro do COPAM e de outras instâncias de representação, cobrando a efetiva
implantação do Parque Estadual do Sumidouro. Nesse processo de implantação do Parque a gente
então tem na entrada do século XXI um cenário diferente dos quase trinta anos atrás de quando o
parque foi criado. A gente tem um cenário, também de uma comunidade local da qual eu fiz parte,
junto com outros atores, que começou também a se mobilizar, porque um dos fatos que aconteceram
antes mesmo de eclodir esse processo da cidade administrativa, foi um projeto contratado sobre a
viabilidade de implantação do Parque Estadual do Sumidouro a partir de um programa do PNMA, que
é o Programa Nacional de Meio Ambiente denominado Ativos Ambientais e esse projeto focou de um
lado no Vetor Norte, na viabilidade da implantação do Parque do Sumidouro e de outro, num projeto
lá no Vetor Sul, região do Rola Moça em Brumadinho. E aí, durante esse estudo, que foi feito
coordenado pelo geógrafo Júlio Cesar Duarte, que esteve na superintendência do IBAMA e depois
finalmente no ICMBIO, a comunidade local atual no sentido de colher abaixo-assinados, de propor
alternativas para a mudança do traçado dos limites do Parque Estadual do Sumidouro, no sentido de se
proteger os locais de feições notáveis, de maior propensão à conservação, vamos dizer assim, e de
potencial inclusive de uso público. Então, junto com a comunidade, inclusive a comunidade
escaladora, que também apoio a partir desses abaixo-assinados, e de ações que a comunidade
escaladora vinha realizando na época, nós fomos a várias instâncias, dentro do Conselho da APA
Carste, dentro de um grupo do qual faziam parte o Projeto Manuelzão, a AMDA, e outras entidades, a
própria Associação Comercial e Industrial de Lagoa Santa, com representação, nesse grupo de
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trabalho criado dentro do Conselho da APA Carste, começamos então a fazer visitas a atores
estratégicos no sentido de articular a pressão junto ao governo para se implantar o Parque Estadual do
Sumidouro. Então esse protagonismo da comunidade local também teve um papel preponderante uma
vez que nós víamos ações sendo propostas para áreas dentro do Parque, como por exemplo, aquisição
de terras por loteadores, donos de empreendimentos imobiliários, propostas de construção de hotel
panorâmico em cima da Lapa do Sumidouro, propostas de construir um vertedouro para manter o
nível da água da Lagoa do Sumidouro, para se poder favorecer a questão cênica, diretamente atrelado
a um uso comercial do hotel, vinculado a empreendimentos de condomínio à margem da Lagoa, então
são projetos que já vinham crescendo dentro de uma área que legalmente estava denominada como um
Parque Estadual. Então essas propostas acabam caindo por terra na medida em que junto também com
essa pressão, veio a contratação de um estudo para se definir novos limites para o parque Estadual do
Sumidouro e esses limites também tiveram contribuições de técnicos e pessoas com conhecimento da
região para que houvesse uma maior preservação do sistema que drena para a Lagoa do Sumidouro e
áreas com maior atributo cultural e ambiental em detrimento de áreas onde houveram expansões
urbanas dentro do parque. Então foi proposto um novo limite seguindo o rito de audiências, etc. e por
decreto, o governador decretou a ampliação do Parque Estadual do Sumidouro. E posteriormente, já
em 2012, veio o decreto de redefinição do limite do Parque, no sentido de extinguir o Parque Velho,
com limites que passavam parte dentro da Lapinha por exemplo, metade da Lagoa da Lapinha estava
dentro do Parque e metade da Lagoa estava fora do Parque. Hoje estima-se cerca de 2 mil pessoas que
moravam dentro dos limites do Parque Velho. E hoje, o atual limite, passa justamente na cerca de
divisa do fundo dessas casas de Lapinha, Quinta do Sumidouro e Fidalgo, e acabaram sendo definidas
no Plano de Manejo como Zona de Uso Conflitante. Porque são faixas limítrofes de um uso
tipicamente urbano, com uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. E aí a gente tem diversas
questões como risco de fogo, do pessoal que faz varrição e põe fogo no quintal, de animais domésticos
que entram para dentro do parque e ameaçam a fauna do Parque, ou mesmo a cobra jiboia do parque
que entra n quintal para comer as galinhas, pessoas que entram para tirar lenha dentro do Parque, por
um hábito cultural de catar lenha, etc. mas são questões que a gente vem trabalhando intensamente
através de processos de relacionamento e educação ambiental no sentido de ganhar novos horizontes
em relação aos objetivos de conservação da Unidade. Mas voltando a questão do Parque e da sua
efetiva implantação, a gente chega a um ponto em que o Parque ganha novos limites e paralelo a isso
uma soma de fatores dentro da sua implantação como prioridade que veio como um trator, então,
quando eu fui convidado a assumir o Parque do Sumidouro como um agente local, protagonista dentro
desse contexto de uma luta pela sua efetivação, assumo também dentro de um desafio que era criar
uma mediação entre, o que era inevitável que era sua implantação e o que a gente poderia trazer de
melhor para as comunidades envolvidas. Então nesse sentido que a gente já entra trabalhando a posse
do conselho do Parque, a dinâmica de funcionamento de Conselho onde a gente tem vários atores que
foram muito importantes para defender a efetivação do Parque, onde a gente acompanhou obras que
implicavam em paralelo com o Plano de Manejo, obras que tinham já de contemplar, trilhas já
existentes, trilhas já existentes, que tinham que contemplar demandas de uso que já existiam, como
aqui na gruta da Lapinha, a própria comunidade escaladora com os interesses e uma realidade que era
a área de Escalada fechada quando então pertencia a Prefeitura de Lagoa Santa, e também questões
relativas à infra-estrutura, de que foram sendo instaladas, ao plano de manejo que tinha os campos
sendo feitos, e tinha também toda uma dinâmica que tinha uma regularização fundiária, onde os
proprietários vinham sendo cadastrados, onde houve das negociações, a aquisição de quase 60% de
áreas do que hoje já são áreas públicas, e aquisições através de acordos amigáveis. O que sobrou
desses 40% eu posso dizer faltam para regularizar em torno de 25%, que são áreas de quem de fato
não teve interesse em negociar, que não quis fazer um acordo, que são pontos, vamos dizer, de conflito
ou de questões de valores, de restrição de muitas perspectivas de que os proprietários têm de que, é,
tem toda uma relação também afetiva, de ter muitos herdeiros, não chegam a acordos entre si, então
são processos que vão demandar uma “judicialização”. Se o estado tem de efetivar desapropriação, ele
vai ter que “judicializar”. E hoje a gente passa por um contexto que não tem verba, a gente vê a
escassez de recurso do estado então como naquela época tava atrelado a um projeto
desenvolvimentista e os recursos estavam assegurados. Há uma mudança de cenário, mas, nessa
perspectiva, a gente então implanta o Conselho, a gente regulariza cerca de 60% do Parque, implanta
infra-estruturas inauguradas em 2010, e aí vem a construção do Museu Peter Lund, com a aprovação
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do Plano de Manejo em 2011. Nesse conjunto a gente têm, já em 2010, as primeiras estruturas sendo
inauguradas, incluindo alojamento de pesquisadores, os pórticos, as guaritas, a casa Fernão Dias com
as entradas do parque, e temos também circuito de trilhas, sumidouro e lapinha, e museu Peter Lund
iniciando a sua contratação com o Plano de Manejo sendo aprovado em 2011. Em setembro de 2012 o
Museu Peter Lund é inaugurado, com a presença do presidente da Dinamarca, com um conjunto de
acervo de fosseis que vem do Museu da Dinamarca e então inicia-se um processo de visitação à gruta
da Lapinha com todo um trabalho de incorporar os monitores que foram capacitados, moradores da
região como funcionários do Parque, que até então foi feito também um processo provisório de
parceria com eles através de uma associação de condutores locais que permitiu com que a Gruta fosse
reaberta com visitação já não sob a gestão da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, mas sob a gestão
do IEF contratando esses monitores que até então integravam uma cooperativa de monitores e
condutores locais, e aí a gente retoma também essa visitação à gruta.
Sobre a questão do histórico das atividades de escalada
Quando em paralelo a todo esse processo a gente cria um grupo de trabalho já durante o plano de
manejo para poder, a gente trabalhar as perspectivas da incorporação e a regulamentação da Escalada
no conjunto de vias aqui da Lapinha. Em relação a Escalada a gente tem um histórico que envolve
particularmente minhas idas a Serra do Cipó com caminhadas e frequentar alguns eventos lá no Morro
da Pedreira, conhecendo alguns escaladores, que foram também estratégicos aqui no apoio à
implantação do Parque do Sumidouro. E quando a gente assume, aqui a Lapinha, nessa transição de a
Prefeitura passar a área da Lapinha para a gestão do IEF, a gente também já acena abrindo as portas
pra poder integrar aí um processo de construção de regulamentação da Escalada com os Escaladores
uma vez que ela já vinha há quinze anos proibida, a partir de processos que envolveram falta de Plano
de Manejo, talvez, acredito, acidentes graves que tiveram aqui, incluindo aí a Gestão da Prefeitura e
mais o envolvimento do CECAV, que até então também exigia novos procedimentos em relação à
gruta da Lapinha, foi decidido a proibição da Escalada aqui na Gruta. Isso lá atrás né, uns 15 anos
atrás. Com a chegada do Parque houve todo esse processo e uma abertura nossa de portas no sentido
de integrar, trazer os escaladores, tanto para envolverem-se no Conselho Consultivo, com
representação efetiva, a partir da Associação Mineira de Defesa do Escalada, quanto também em
grupos de trabalho de subsídio ao Plano de Manejo. E nesse sentido é articulado uma frente, do qual o
próprio CECAV foi convidado a integrar, grupos de Espeleologia e a comunidade Escaladora,
incluindo também a própria FEMEMG à época. E dentro dessa discussão a gente teve um processo
muito dinâmico com integrantes da AME, e eu posso destacar aqui o Lu Goma (Luís Monteiro, um de
nossos entrevistados), e o Edgardo (Edgardo Abreu, também entrevistado nesta pesquisa), foram dois
atores que estiveram bem próximos fazendo o papel diplomático, assim, e de subsídios, e de, vamos
dizer assim, de construção, mas que também eram feitos a partir de outros atores que tiveram grandes
contribuições também dentro da comunidade escaladora e da comunidade espeleológica. E nesse
sentido, quando a gente começou a fazer visitas técnicas com esse olhar, junto com a equipe do Plano
de Manejo na área de Escalada e depois organizamos um seminário envolvendo o pessoal da
Confederação Brasileira de Montanhismo, né, o próprio André Ilha lá no Parque do Itacolomi, cuja a
ideia foi trazer também técnicos do ICMBIO e já trabalhavam essa questão, a Kátia Torres e outros
que já vinham trabalhando essa questão da regulamentação da Escalada não só no estado do Rio de
Janeiro, mas também em parques nacionais. Então foi extremamente produtivo o que aconteceu no
Parque Estadual do Itacolomi e a partir daí a gente minutou o que seria uma portaria de
regulamentação da Escalada e dentro dessa minuta a gente teve várias reuniões na Cidade
Administrativa com técnicos da gerencia de áreas protegidas que também foi um fator importante
termos naquele momento turismólogos, dentro da gerencia de áreas protegidas a partir do concurso
existente há 10 anos atrás. Nós tivemos uma ampliação do leque de profissionais dentro do órgão para
além do clássico Engenheiro Florestal, do pessoal muito voltado a essa área dos Biólogos,
Engenheiros e ampliamos o esse leque no sentido de termos profissionais do uso público dentro do
quadro de técnicos da gerência de áreas protegidas. E mais à época coincidindo também com a
presença do diretor de áreas protegidas que também tinha uma visão no sentido de favorecer a
potencialidade dos parques de minas, acredito eu que esse processo teve essa força política, engajada
de uma corrente em prol de regulamentarmos e abrirmos novamente a Escalada aqui na Lapinha.
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Então com todo esse protagonismo aí de atores, não só de escaladores, mas um processo que foi muito
favorável envolvendo também técnicos de outros órgãos de outras entidades e internamento dentro do
próprio IEF e particularmente com o gestor da unidade de conservação que desejava e que foi, junto
com esse grupo, assumindo e compartilhando o risco de se reabrir a escalada, foi possível então a
gente chegar a esse cenário de concretizar uma portaria, foi a primeira portaria que regulamentou a
prática da Escalada em Minas Gerais dentro de Unidade de Conservação. Esse foi um fator, acredito
eu, um marco, que aconteceu e que depois assim a gente teve todo um processo de transição, de
assumir a gestão, o monitoramento, e que até hoje nos soa sempre como novos desafios. Em Minas, o
que eu conheço é só o PESU que tem uma portaria que regulamenta a prática da Escalada. Nem o
Morro da Pedreira tem, a APA Morro da Pedreira ainda uma portaria que regulamenta a Escalada, que
eu saiba né, então eu sei de vários grupos de trabalho lá, de movimentos existentes, para se ordenar
aquele movimento de Escalada lá no Morro da Pedreira, mas assim do ponto de vista de uma portaria
especifica do ICMBIO para isso, não tenho conhecimento. Tem alguns pontos que eu acho assim que
é interessante, por exemplo, quando a nossa procuradora jurídica tinha que manifestar sobre a análise
da portaria e ela achou que, por exemplo, nós estávamos tirando aquilo ali (se referindo ao conteúdo
da portaria) da nossa cabeça. Eu lembro que numa das reuniões nós tivemos que mostrar para ela todo
o histórico de reuniões, de contribuições técnicas, de parâmetros que foram utilizados a partir de
realidades, por exemplo, do Rio de Janeiro, do histórico do montanhismo no Brasil, e dessa
perspectiva de se trabalhar não só a gestão do risco, mas também não ferir a questão da conservação
que é o objetivo da Unidade. E uma vez que isso foi trabalhado também junto ao Plano de Manejo não
tinha muito que se questionar é vamos dizer assim, de postura contrária do nosso jurídico. Após todas
as colocações e subsídios para análises houve também o aval da procuradora para validar a publicação
da portaria.
Sobre a avaliação do processo
O que a gente avalia é que no total, vamos dizer, do processo, tem sido muito positivo na medida em
que nós tivemos alguns, vamos dizer assim, fatos muito pontuais relativos a questões do escalador,
usuário da escalada que, o praticante que vem a área, uma ou outra situação muito pontual de
descumprimento da regra, e uma questão de tolerância de nossa parte com limitações, é claro, o que
foi definido e pactuado com a contribuição da comunidade escaladora nós procuramos seguir, que seja
desde a limitação da entrada da hora do escalador, até a questão da hora de saída, o pessoal também
está contribuindo com nossa equipe, um aumento também do fluxo a gente percebe, a variação dos
fluxos, a gente sai de uma média de 100 escaladores por mês e atingimos 250 escaladores num mês,
em momentos de pico, já em 2015, escaladores de outros estados que passam a ver a região com
outros olhos, o conjunto, a infra-estrutura que é oferecida né, o serviço que é prestado, então, de uma
maneira geral, o feed back também tem sido muito positivo, das equipes de escaladores, do pessoal.
Processos também que foram dinamizando com a presença dos escaladores mudando para a região,
vivendo também com uma perspectiva profissional de aula de escalada, de trazer grupos, etc.
aconteceram no período, processos também que a gente pode ir incorporando ao longo dessa vigência
da publicação como por exemplo, abrir a escalada de terça a domingo, que até então foi liberado em
caráter experimental somente aos domingos, e a critério da gerência isso poderia ser alterado e
rapidamente assim que a gente se apropriou do processo foi feito essa abertura e o uso do dia de
semana é baixíssimo ainda, somente período de férias e final de semana é que há uma intensificação
desse uso. Temos questões também que envolveu uma regulamentação mais detalhada da presença do
menor, do menor acompanhado e desacompanhado, houve uma necessidade aí da gente adequar o
procedimento em relação a legislação e questão de risco que está envolvido então são um conjunto de
fatores que fazem com que essa realidade nossa de publicar uma portaria, começar a fazer o manejo e
a gestão da escalada, bem como o monitoramento, esteja atrelada a toda uma dinâmica de planejar,
executar, avaliar, fazer as correções necessárias e dar sequencia aos processos.
Hoje o que eu avalio é que a gente está num processo de, vamos dizer assim, a gente tem um grupo de
trabalho e esse grupo vem numa sequencia de ações que tem sido extremamente importante de
monitoramento, de dinâmicas, de levantar as demandas também de aprimoramento e nesse sentido a
gente começou de uma forma mais intensa hoje assim com esses períodos de paradas etc. da uma
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desacelerada, mas os processos estão andando. A gente está participando da discussão do termo de
cooperação técnico envolvendo a AME e o IEF e um dos pontos que esta em pauta aí porque o termo
de cooperação envolvia a questão da escalada aqui na Lapinha, no Parque do Sumidouro, e acho que
hoje a questão já amadureceu pro um termo de cooperação que envolve a AME e o IEF para os
processos envolvendo a prática da escalada nas unidades de conservação de Minas, então, a ideia é
usar o Parque do Sumidouro como um piloto, como um, vamos dizer assim, uma cria aí que já ganhou
perna mas mostra que implantar o processo só não é suficiente, a gente tem que dar o suporte de
manutenção e aprimoramento e nesse sentido que é fundamental o apoio técnico e um relacionamento
da comunidade escaladora organizada a partir de suas representações dentro de instâncias como o
Conselho Consultivo, como grupos de trabalho, ou mesmo fazer valer termos de cooperação que
envolve suporte técnico, não só suporte técnico mas ações que estão relacionadas à educação
ambiental do escalador, a trazer o contexto da prática da escalada dentro da Unidade de Conservação,
então assim, estando bem claro os objetivos da unidade de conservação, que fazem parte de uma
cultura, que muitas vezes é vista como aquilo que viabiliza a escalada, mas pelo contrário, quer dizer,
a escalada com conservação podem andar de mãos dadas. E a gente tem um trabalho hoje que eu
acredito assim esse aprimoramento em termo de cooperação, com a contribuição da pesquisa que vem
sendo realizada no sentido de trazer à tona informações que estão sendo geradas com essa prática, no
sentido de mapear não só do ponto de vista de informações georeferenciadas, mas também de atribuir
informações quantitativas e qualitativas aos processos envolvendo a prática da escalada e a
mensuração da efetividade dessa regulamentação. Isso também tem sido uma demanda. Se a gente
discute hoje uma adequação da portaria, do regulamento, as novas, vamos dizer, temos novas
necessidades a serem regulamentadas então se a gente precisa regulamentar precisamos de trabalhar
em conjunto. Então hoje eu vejo que a situação está num processo mesmo da gente caminhar em
termos de aprimorar, de trazer as contribuições e inclusive de gerar novos produtos. Produtos que
deem suporte ao mapeamento, pro escalador que vem e consiga transitar sabendo o que é zona
permitida, o que é zona proibida, nesse sentindo um mapeamento que permita se situar tanto em
relação ao grau de dificuldade das vias, quanto ao que é permitido e o que não é permitido, em termos
de localização, em termos de procedimento em relação também ao suporte de gestão por parte dos
monitores e da gerencia do parque, em relação a criar condições de que a informação possa fluir entre
o praticamente e quem está praticando o monitoramento. Acho que esse é um foco e um outro ponto
que eu acho que é a gente precisa de ter um procedimento mais sistemático, que é o monitoramento
dos impactos físicos, tanto de trilhas quanto base das vias quanto as entradas de cavidades, a questão
da drenagem, pichações, então a gente vê assim, nós recebemos um passivo muito grande,
principalmente envolvendo assim, lixo e pichação e quebra de espeleotema. Quando o IEF assume a
área, assume com um passivo muito grande, e esse é um fato que eu acho que a comunidade
escaladora, as vezes a “galerinha” nova que está chegando, acha que foi o IEF que proibiu durante 15
anos a escalada, acha que foi o IEF que não geriu direito e essas degradações é por má gestão do IEF,
então acho que tem um marco aí que precisa de ser definido junto à comunidade escaladora. Um
momento onde atores chegam e começam a abrir vias e diversas vias sem maiores procedimentos, há
conquista de diversas vias na região, nos vales, a região passa a ficar conhecida como o El Dourado da
Escalada, e de outro lado o poder público sem saber o que fazer, como fazer, e o órgãos de inspeção e
fiscalização como o CECAV cobrando uma gestão mais efetiva desse patrimônio natural e cultura
então assim, achou-se melhor, acredito eu, naquela época, o melhor foi proibir. Mas talvez não houve
nem organização nem maturidade por parte da comunidade escaladora e não houve também nem
condições mais adequadas por parte dos órgãos públicos de se abrir para poder se atentar para essa
vocação do local nem para poder direcionar os esforços para que minimamente pudesse fazer a
regulamentação e a gestão da prática da escalada. Então quer dizer, nesse meio tempo aí a gente já
pula para outro momento que é uma comunidade escaladora mais consciente no sentido de se
organizar, de se fazer presente, se inclusive fazer um papel diplomático, um papel de divulgação da
importância e da história da escalada como um elemento importante não só do ponto de vista de uma
cultura do montanhismo que vem da Europa, que vem de outros lugares que chega ao Brasil onde você
tem o Rio de Janeiro como um ícone né, o Itatiaia, e aí a Serra do Cipó como o ponto aqui da
comunidade presente, gente do Brasil todo se reunindo e esses atores acabam, vamos dizer assim,
confluindo num quintal de Belo Horizonte que é a Lapinha. Daí nesse período o Rod se consolida
também com essa proibição, e paralelo, grupos vão vocacionando outros conjuntos de Maciço já no
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entorno do Parque para novos polos de escalada. Nesse sentido também acredito eu que há uma
extrema importância da comunidade escaladora ampliar essa discussão no que tange a necessidade de
licenciamento ambiental ou vamos dizer, de regulamentação dessas áreas de escalada fora do Parque,
que mesmo não sendo áreas de atribuição de gestão do IEF, são áreas onde tem ocorrência de
cavidade, sítios arqueológicos, que são atribuições de gestão de órgãos federais, estão dentro de uma
área de proteção especial e estadual então, há para esses gestores e proprietários no entorno do Parque,
acredito eu uma necessidade de que seja de se obter uma dispensa de licenciamento, que ele tenha uma
dispensa de licenciamento, se for para ele obter uma anuência do IPHAN, do CECAV, uma anuência
da APA CARSTE, então que obtenha essas anuências e que se for buscar as contribuições de estudos
dentro da comunidade escaladora, será que não tem um arqueólogo, um espeleólogo, como houve aqui
na Lapinha? Um fato muito importante que foi a contribuição de técnicos profissionais que vieram
voluntariamente contribuir com os relatórios que subsidiariam a portaria, o técnico que viabilizou o
jurídico, então eu acho que também a gente tem de caminhar no sentido de que a comunidade
escaladora de certa forma, talvez assim, porque esses polos de escalada são propriedades particulares e
tá muito no âmbito do dono ou do grupo que gere essas áreas de escalada, que arrendaram essas áreas
de escalada, tomar iniciativa, mas assim, é muito ruim pensar numa possibilidade de fiscalização que
vai embargar todas essas áreas como houve com as cavernas também, esse risco de fechar todas as
cavernas, enquanto elas não tivessem plano de manejo.
(Nesse momento eu questiono a questão do Mocambeiro)
Então, a questão do Mocambeiro é emblemática eu acho que historicamente já se diz que a
humanidade caminha, ora a passos largos, ora retrocede também, e é incrível porque se de um lado a
gente tem um processo de compartilhar riscos de forma responsável com a comunidade escaladora, no
que se refere ao parque do sumidouro, em relação a Vargem da Pedra, em Mocambeiro, o que
aconteceu lá foi um processo que envolve um determinado grupo de atores mas que estava dentro de
UC recentemente criada e integrante um grupo de conservação do que existe um conselho consultivo
no qual esses atores também tem uma representação dentro desse conselho consultivo. Então foi uma
discrepância muito grande de você imaginar que é como se a AME estava aqui com um proposito no
Conselho Consultivo e tendo uma equipe que abriu as portas para se construir um procedimento, é
como se a AME tivesse, vamos dizer, integrantes da AME comportamentos contrário ou de atitudes
anárquicas, vamos dizer assim, de atitudes individuais, e até irresponsáveis no sentido de se abrir vias
sabendo que ali é uma unidade de conservação, uma gestão e etc. Por outro lado a gente sabe que na
época a Vargem da Pedra e talvez até hoje ela vive uma questão de ausência, de um gestor, e ainda não
tem muito uma definição da equipe que está lá, se a equipe é de Cerca Grande ou se é equipe de
Vargem da Pedra e as outras unidades de conservação. Então, de repente a gente depara com um
monumento natural dentro da comunidade de mocambeiro, onde a equipe do IEF efetivamente não
tem uma carga de horários e plantões aos finais de semana e que nessa brecha aí esses escaladores
encontraram o campo aberto para poder abrir e conquistar as vias. Somente depois que se começou a
divulgar e criar fluxo, os profissionais do IEF e da região perceberam que era um fato errado, e
tomaram providencias no sentido de acionar a policia, fazer boletim de ocorrência, etc e tal. Então
assim, o processo acabou se instalando. E quando houve a intervenção ele já estava instalado, os
grampos tão lá, as vias estão lá, e numa região que é assim, um monumento pequeno, pontual, mas de
uma importância arqueológica, cênica, paisagística e de aspectos hidro-geológicos extremamente
importante, simbólica, um ícone para Mocambeiro. Então o ato em si, gerou um movimento no sentido
de que a atitude e a resposta dos escaladores envolvidos naquela questão e da representação que estava
ocupando a cadeira lá no Conselho, foi uma atitude de ficar na defensiva, uma atitude de não se
posicionar, e aquilo foi levando a uma pressão muito grande por parte dos gestores e até dos demais
conselheiros, do qual fazia parte Alenice Baeta que é arqueóloga, que tem seu doutorado la nesse
local, nas pinturas na Vargem da Pedra, e outros membros do Conselho Consultivo que cobravam uma
atuação mais efetiva. E nós chegamos ao ponto de ter inclusive a escalada na gruta da Lapinha
interrompida uma vez que o nosso coordenador ao chegar e ver a situação, viu a necessidade de
chamar a uma posição muito clara da comunidade escaladora em relação a esse fato, uma vez que, se
aqui na Lapinha a gente tinha um pacto sacramentado através de uma portaria validade por um termo
de cooperação com a comunidade escaladora, de outro a comunidade escaladora se mostrando
fragmentada com posição omissa em relação ao fato e de certa forma também com posturas
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divergentes internamente. Então diante disso houve uma posição minha em termo de trazer à tona o
processo da Lapinha, como foi, e desconstruir a imagem da comunidade escaladora como um bando
de “porra louca”, de infratores, vamos dizer quase que de bandidos, e de mostrar todo um processo
que é muito maior do que isso e que havia uma necessidade de que talvez por receio das penalidades
às quais os escaladores estavam sujeitos, em termos inclusive de prisão, por degradar um bem público.
Talvez por um receio de alguns escaladores envolvidos nesse processo até de uma prisão por cometer
um crime contra um patrimônio da União, veio essa reação de omissão, de posicionamento, de dar
nome aos bois, ou de se posicionar em relação ao fato ocorrido. E aí vem toda uma questão porque eu
não vi a, a discussão avançando, mas eu creio que processos estão ocorrendo, fórum, acredito que
mais tarde vai ter algum tipo de penalização para os envolvidos, mas a posição da comunidade
escaladora foi no sentido de discutir mesmo assumindo que foi um gesto errado e discutir
tecnicamente a viabilidade do que fazer com os grampos instalados. Eu acho que isso, trazendo essa
questão do quanto isso foi emblemático, é que é um outro lado que a gente precisa discutir, porque se
de um lado, você ao criar uma UC virgem de vias de escalada, o pessoal vamos dizer assim, o pessoal
já se apropria de certos setores de se consolidar a abertura de vias, pra que ali seja, vamos dize, novos
parques com novas áreas de escalada, eu acho que isso também traz uma perspectiva da comunidade
escaladora de se avançar em diretrizes para a prática da escalada e a gestão da escalada dentro dos
planos de manejo, quer dizer, existem áreas que são intocáveis para a prática da escalada, mas até onde
não se vai admitir a abertura de vias de escalada em unidades de conservação com potencial de
escalada, ou, até onde existem parâmetros e diretrizes para se abrir vias de escalada em UC’s, com
potencial de escalada, considerando então os planos de manejo dessas UC’s, quer dizer, é uma
perspectiva de se vincular a estruturação da escalada em UC’s que não tem vias de escalada, de
vincular diretrizes básicas, mínimas, pra se convencionar que a prática da escalada é possível em
condições “x”, “y” e “z”, e não é possível em condições “a”, “b” e “c”.
É pensar em como a comunidade escaladora pode ter voz e respeito, sem tá fazendo a coisa errada,
como é que a comunidade escaladora pode se fazer presente, como ela pode ter seus espaços dentro
das UC’s, mas esses espaços sendo reconhecidos. Eu vou dizer, por exemplo, os portadores de
necessidades especiais não tiveram uma legislação que hoje toda construção tem que ter
acessibilidade? Porque que todas as unidades não têm que ter também uma parte do plano de manejo
que no uso público contempla um estudo de viabilidade da escalada? Então é nesse sentido também de
pensar o inverso em como que a comunidade escaladora pode assegurar o direito de, por exemplo, ter
a prática de escaldada. Eu não estou discutindo o livre acesso, que já é uma corrente dentro da
comunidade, bem consolidada, essa questão do livre acesso às montanhas. Eu estou dizendo assim, do
direito de abrir vias, de conquistar novas vias, por exemplo, com regras, ou pode, ou não pode. É
diferente de as vezes também sugere uma posição do movimento dos ocupas né, são ações muitas
vezes anárquicas de ocupar território e aí quando for correr atrás já está ocupado, já está consolidado.
E isso também são fatores de conflito, entre gestores, escaladores (eu interrompo, refletindo se
também não há conflito entre os próprios escaladores). Mesmo assim, é super positiva (a experiência
do Parque) na medida em que a gente tem a presença da comunidade escaladora não só quando é
chamada mas também na prática cotidiana da escalada dando feed backs para a equipe gestora, é
positivo na medida em que a gente também constrói novos desafios para não ficarmos parados e cada
um vai para o lado, é positivo também na medida em que a gente procurar fazer dessa atividade uma
ampliação do público que frequenta o parque, então assim, eu acho que tem sido muito positivo. A
gente tem vários desafios pela frente. É muito complexo, as varias ações que estão envolvidas, mas
assim, eu acho que um ponto crucial é uma postura diplomática da comunidade escaladora organizada,
sentando para conversar, procurando também respeitar se de repente tem um momento assim, agora
não é a hora então vamos construir um perspectiva de mais médio prazo, não é uma postura assim,
vamos sair abrindo tudo, interditar algumas áreas e abrir outras, vamos criar uma capacidade de carga
parâmetro, para a gente mensurar, então, nada mais do que a gente vem fazendo hoje, é o que é a
tendência dos planos de manejo, que é o chamado manejo adaptativo, então a gente a medida que vai
operando e gerando informações, a gente tem suporte para tomar decisões no sentido de ampliar ou
diminuir, alterar ou manter. Então esse que é o aspecto assim, até inovador da gestão da escalada aqui
no parque, nesse sentido de que a gente compartilhou riscos e assumiu uma gestão adaptativa e vem
procurando a partir dos dados que são gerados e agora também com o suporte de uma pesquisa focada
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nesse tema e à renovação do termo de cooperação com a comunidade escaladora organizada, termos
um cenário ainda mais fértil para a gente poder continuar avançando.
Bom, com relação a pesquisa se encontra em andamento, só tenho de dizer que veio a calhar e uma
super oportunidade, uma vez que nesses períodos de cinco anos de portaria a gente tem gerado
informações, tem buscado suporte com apoio da comunidade escaladora também técnico para poder
efetuar tomadas de decisões e proceder com o monitoramento. Então, a medida que a gente tem um
resgate histórico do processo, porque é uma história muito curta, tem cinco anos de portaria, mas e os
cinco anos que antecederam a portaria, né, então se a gente for pegar, quinze anos de proibição, nesse
ínterim, os últimos dez anos também de um processo de transformação com uma regulamentação e
dentro da regulamentação toda a dinâmica que a gente vem desenvolvendo em relação a gestão da
escalada tem sido super importante a gente trazer a tona essa gama de informações não só do ponto de
vista do resgate histórico pra isso ficar registrado aí pra futuros cases que possam dar suporte, a
replicar isso em outras unidades de conservação, em outras realidades, em Minas e no Brasil, ou que
seja até em outros países mas também a partir dessa experiência, um conhecimento, esse know how
que é gerado a partir da prática, e a possibilidade da gente ir sistematizando esse conhecimento, essa
informação, e tomando decisões buscando um ajuste, como eu foquei aqui em aspectos de segurança,
a gestão do risco, os aspectos que envolvem a conservação da área de escalada, que envolve o
relacionamento com o escalador, com o procedimento de checagem do monitor que está monitorando
essa área de escalada e seu entorno, então são aspectos assim, que num conjunto vão se somar para
que a gente possa ter também um parâmetro de excelência. Não é porque nós estamos numa área
publica que nós não devemos almejar a excelência. Então assim, aspectos que as vezes envolvem uma
manutenção numa via, que é de autoria de um determinado escalador, que aí a AME faz essa
mediação, de uma licença para poder fazer a manutenção da via, todos esses determinados aspectos
que faz parte da cultura da escalada que a gente pode trazer também aprimorando aí aspectos de
conhecimentos técnicos de membros da nossa equipe que começam a praticar escalada, tiram o dia de
folga, por exemplo, para vir aprender, iniciar a escalada, então assim, pra poder fazer gestão, a gente
também tem que conhecer sobre escalada, então são elementos assim que se somam, mas a gente
espera que essa pesquisa seja um passo inicial pra que venham outras contribuições de suporte aí da
gestão da escalada do ponto de vista técnico-cientifico. Pode ser um sonho. Amanha não vou estar
aqui. Mas a gente já sonhou um dia, em ter um espaço aqui, que pode ser um museu da escalada na
Lapinha, de ter um espaço aqui que seja o point de encontro dos escaladores onde eles deixam aqui
também suas memórias. Podemos ter aqui um local de centro de estudos para a prática de gestão
escalada na região. Então esse banco de dados é também um objetivo que a gente quer alcançar, um
banco de dados que de suporte de dados. E esse banco onde vai estar? Ele é público, acessível? Que
ele seja um link, etc. e tal mas assim, não só essa memória, mas essas informações podem ir sendo
alimentadas por esse banco de dados. E a troca também de experiências com outras Unidades né, a
gente tem gerentes por exemplo, o Marcos que é o gerente do Intendente as vezes me liga “ó, to
precisando de trocar uma ideia com você, o pessoal da escalada está aqui”, lá no tabuleiro também, aí
tem a gerente lá do Parque do Itambé, lá em Serro, “to com essa galera aqui que está com uma
proposta”, aí tem o outro colega lá do Biribiri que também tem outro polo de escalada, então quais
informações já trocamos com essa equipe, nós temos um modelo de termo de risco, então o termo de
risco pode ser adaptado pro Biribiri, para o Itambé, ou pro Intendente? Esse é um aspecto que a gente
de repente pode ter isso alimentado dentro desse banco de dados e as pesquisas podem nos dar suporte
para isso. E com relação também a um aspecto que envolve muito o crescimento da nossa equipe, no
sentido de se apropriar da gestão da escalada, de aceitar o desafio, de investir em estudo, tempo para
aprender, inclusive técnicas de escalada, de conhecer o território na palma da mão, de saber os nomes
das vias. Essa apropriação é um desafio, a gente precisa muito de apoio no sentido de ampliar para que
uma tenha gama de monitores que possam cobrir, as vezes um está de férias, outro está de folga, tem
uma licença, etc. quer dizer que eles possam ter uma equipe maior que se aproprie e domine os
aspectos da gestão da escalada. Mas de outra forma, o usuário, o escalador, é importante que a
comunidade também esteja atenta aos aspectos das regras, do relacionamento, porque aspectos
pontuais que tem acontecido estão muito ligados ao atraso da hora de sair, da hora de encerrar, de
devolver a plaquinha, de dar a baixa no credenciamento, porque a gente tem casos de pessoas, por
exemplo, que tem um horário para poder lagar serviço, tem questões trabalhistas, questões
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particulares, horário de ônibus, então assim, tem um horário para o parque fechar, e é fundamental
respeitar isso. Quando você está desrespeitando, você está desrespeitando as pessoas que trabalham e
que se dedicam a essa missão de estarem aqui cumprindo seu papel. Quando as pessoas fazem o seu
papel de exigir que a pessoa esteja credenciada, que a pessoa assine um termo, que traga um
documento de identidade, que tenha um menor credenciado, que está extrapolando o horário limite de
entrada, então são regras que são definidas, que o monitor ou a pessoa que está credenciando ou está
trabalhando é fundamental a contribuição nesse sentido, de gerar não só uma credibilidade junto a
comunidade que está sendo atendida por esse serviço que está sendo ofertado mas também de buscar
evitar a questão da “forçasão” de barra, falta de respeito com os colegas, os colaboradores, é venham
trazer implicações no sentido de em nome de alguns que insistem em atuar dessa forma, a comunidade
escaladora seja vista de forma geral como pessoas que são encrenqueiras, que muitas vezes não
gostam de cumprir com as regras. Acho que é super importante esse respeito da “galera aí”!

VALESKA OLIVEIRA
Entrevista realizada no dia 21 de janeiro de 2017, no Parque Estadual do Sumidouro, em Lagoa
Santa Minas Gerais.
Sobre o contato com a Escalada
Sou Bióloga e sempre tive interesse por montanha, por estar no meio do mato justamente porque acho
que é minha vocação mesmo e eu comecei a escalar tem uns cinco anos mais ou menos. Eu não escalo
com muita frequência, eu morei fora um tempo, mas sempre que estou por aqui, quando não estou
viajando eu tento dar uma escalada tanto na pedra, quanto na academia, e acho que, desde então por
ter essa visão de biologia, acho que é legal juntar os dois. Na verdade eu conheci há bastante tempo
atrás, por um primo meu, e aí na época ele me levou para escalar quando o Baú nem tinha sido
fechado ainda, então, bastante tempo atrás, e ele me levou no Baú, aí a gente foi escalar, no dia que eu
escalei assim, foi de “top hope”, eu nem sabia esse termo na época, mas eu escalei, assim, e falei
“nossa, que trem sem graça”, não achei graça nenhuma (risos), e aí anos depois assim, eu procurando
outro esporte, ia na academia, tava praticando musculação e não estava vendo muita graça, aí eu fui
para a Das Pedras (uma das academias de escalada mais tradicionais de Belo Horizonte) pra procurar
uma atividade física que eu achasse mais legal. Aí por causa dessa atividade física em academia, aí eu
descobri o gosto pela escalada, na academia tem uma via que você tenta, aí realmente surgiu a graça e
depois fui para a pedra, tentar guiar, mas foi mais por procurar um esporte na cidade e, no meu caso,
eu comecei mais pela academia. Depois é que eu realmente comecei a escalar e aí a gente indo a
campo, indo escalar é que a gente vê como que uma coisa caminha junto com a outra.
Sobre as questões ambientais e a escalada
Eu acho interessante a gente poder falar disso, você criar a oportunidade pra gente falar disso. Acho
que tem duas vertentes, tem o lado bom e o tem o lado ruim. Fora da escalada a gente está vendo um
avanço muito grande inclusive por causa de redes sociais das pessoas cada vez indo mais para o mato,
para a montanha, tira foto dali, tira foto daqui, então até na temporada do Rio, na abertura de
temporada do Rio, no ano passado, foram seis oficinas, e todas oficinas de mínimo impacto. E nessas
oficinas todo mundo mencionou que tem cada vez mais pessoas indo para a montanha, cada vez mais
pessoas procurando o esporte, não só do montanhismo como da escalada. E aí o que a gente discutiu lá
e é meio obvio, na verdade, que realmente tem as duas vertentes. É bom as pessoas estarem indo cada
vez mais para a natureza porque só conhecendo que se protege, e ao mesmo tempo tem o caso do
impacto ambiental. Isso se aplica não só para o montanhismo como também para a escalada. Eu acho
que tem a vertente da escalada esportiva, assim como tem a vertente da escalada tradicional. Eu acho
que como está havendo um avanço muito grande da escalada esportiva, é impossível a gente ignorar a
existência de impactos ambientais. Eu particularmente, como eu te disse, tem as duas vertentes, tem o
lado bom, tem que ir, tem que avançar, tem o esporte na montanha, o contato com a montanha, o
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contato com a Pedra, e ao mesmo tempo, por ter cada vez mais pessoas frequentando esses ambientes
naturais, a gente está gerando impacto ambiental. E as vezes esses impactos são gerados simplesmente
por ignorância, ou por querer realmente avançar as coisas, então acho que falta um pouco de
informação nesse sentido. Eu acho legal a gente conversar sobre isso, até do papel das associações em
relação a essa parte do meio ambiente, que é uma coisa que tem que melhorar, dentro da CBME
(Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada), por exemplo, a gente vê bastante coisa, mas
em algumas associações pontuais a gente não vê.
Sobre a Lapinha
Acho que na verdade é esse o caminho sim. Até um exemplo, eu faço parte do Centro Excursionista
Mineiro, eu faço parte da Associação de Escaladores da Serra do Cipó - AESC, e faço parte também
da AME – Associação Mineira de Escalada. A gente vê, exatamente por exemplos de gestão, o
exemplo aqui da Lapinha, está dando certo por duas coisas, primeiro, porque foi uma escalada que foi
proibida exatamente por causa disso. A gente observa na Lapinha que existem setores com muitas
vias, foi uma escalada intensa, e por causa disso houve a proibição. Foi através da organização que as
pessoas conseguiram reabrir a escalada aqui. Esse exemplo da Lapinha é extremamente válido
justamente por causa desse processo. Excesso de Escalada, proibição, organização, reabertura e a
reabertura com o zoneamento. E acho que essa é a essência de toda a questão da escalada em relação
ao impacto ambiental. Eu acho que a Escalada pode acontecer, onde ela ocorre, claro, ela tem sim um
impacto. Ela vai ter um impacto sobre o microambiente, sobre o desenvolvimento de concreções,
impacto do magnésio sobre a pedra, impacto sobre o solo e principalmente a presença humana, que é
muito o agravante quando a gente olha em Unidades de Conservação, que são feitas inclusive para a
reprodução de espécie. Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado e
caminhar bem aliado. Esse exemplo da Lapinha, acho que funciona bem por isso. Primeiro, por causa
de todo esse processo que a gente falou agora, é um processo que traz exemplos de tudo que
aconteceu, e por aqui existe uma proposta de zoneamento. Existe uma proposta de “a gente não vai
escalar em todos os lugares”, existem setores abertos, existem setores para a fauna, existem setores
que são até, que sofrem rodízio. Então acho que esse exemplo aqui da Lapinha, um excelente
exemplo. Porque tem a parceira do poder público, a parceria dos gestores do parque, a parceria com
uma Associação que batalhou para reabrir e o exemplo aqui de zoneamento. Ou seja, não precisa
proibir a escalada, mas vamos escalar em alguns lugares, em alguns momentos, respeitar o horário,
respeitar a fauna, respeitar o parque.
Sobre a Serra do Cipó
Acho que esse exemplo da Serra do Cipó, eu acho que é um exemplo bem ilustrativo do que a gente
está falando. A escalada lá acontece há muitos anos e nunca chegou a ser proibida. A AESC tem mais
ou menos 3 ou 4 anos, e é uma associação que está organizando a escalada, é uma associação
relativamente nova, e é um exemplo que a gente espera que até siga outros lugares do país. Se você
conseguisse pegar um gráfico da evolução da escalada na Serra do Cipó, dá para ver que o número de
vias teve um crescimento exponencial, um crescimento muito acelerado de vias, e isso gerou uma série
de impactos ambientais que não são relativamente tão importantes mas são impactos ambientais em
uma área que é uma Unidade de Conservação, gerou um acréscimo de frequentadores, que como a
gente falou, a própria presença já é um impacto ambiental, principalmente numa Unidade de
Conservação que tem seus objetivos, e justamente por causa desse avanço muito rápido chegou num
ponto que todos nós percebemos, agora a Associação está caminhando nessa ideia, ainda bem, que a
gente percebeu que realmente tem que organizar e no caso lá vai ter que ter uma ajuda do poder
público. Como no exemplo da Lapinha, porque o problema do pessoal da escalada é que o pessoal tem
muita opinião né, “eu acho isso”, “eu acho aquilo”, e conversando até com um escalador que mora no
Cipó, ele falou “é, está faltando respaldo técnico”. Está realmente faltando informação técnica. Está
faltando, quem sabe essa parte técnica levar e acho que está faltando também as Associações se
interessarem nessa parte técnica. Eu acho que as Associações tem que buscar isso, seja no Cipó, seja
em Arcos, seja em Ouro Preto, em Ouro Preto a gente está observando um conflito dos Escaladores
com o Parque lá, no parque estadual das Andorinhas. O Morro da Pedreira (nome da área de Escalada
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na Serra do Cipó), chegou a um ponto no qual os setores estão saturados, agora já tem via
praticamente passando por cima da outra, setores que estão com muitas vias, algumas vias que estão
sendo conquistadas que até os moradores de lá falam que são vias que não tem tanta necessidade,
então, qual o motivo dessas conquistas excessivas, qual o real motivo? O motivo é o ego, é o
desenvolvimento do esporte, o motivo é a firmação de um local, acho que a gente tem que refletir isso
também. Pra que conquistar? Quando conquistar? Acho que isso é um coisa que a gente tem que
discutir, e no Morro da Pedreira a gente observou a saturação de alguns setores e alguns lugares
existem vias móveis, a gente observou a grampeação de vias móveis lá, inclusive os conquistadores
chegaram a entrar em contato com o pessoal. Então há uma questão ética também, não só em relação
ao meio ambiente, mas uma questão ética para com os conquistadores, e chegou num ponte onde
percebemos que a escalada está entrando em conflito, com o papel da unidade de Conservação, daqui
a pouco os animais não vão ter onde se reproduzir, uma área especifica que foi criada para que animais
possam se reproduzir e estão sem lugar para reproduzir. Que escalada que é essa, que se diz de
mínimo impacto? Essa não é uma escalada de mínimo impacto, que respeita a zona de refúgio de
fauna, não é uma escalada que respeita a reprodução os animais. Então lá, depois de alguns pequenos
conflitos internos, a gente chegou à conclusão de que sim, existem setores que devem ser protegidos,
existem setores que devem estar isolados, existem setores que devem ser exclusivos para a reprodução
dos animais. Então lá estamos caminhando mais ou menos para o que aconteceu aqui na Lapinha.
Vamos escalar em alguns setores mas vamos proteger outros, vamos deixar setores com menos
impacto, com menos frequentadores, vamos deixar as vias moveis lá, e acho que é bem o exemplo da
Lapinha, que vai chegar ao Cipó, que é o caminho do meio.
Sobre respaldo técnico no Brasil em relação à Escalada e Meio Ambiente
É engraçado porque a gente vê alguns escaladores, eles mesmos pedem por isso, clamam por isso.
“Pô, tá faltando auxílio técnico, tá faltando vir alguém aqui e dar um respaldo sobre isso”.
Infelizmente no Brasil a gente vê pouca literatura sobre isso. A gente não vê muita literatura
especificamente sobre impactos ambientais, principalmente em revistas sérias, que geram dados
quantitativos sérios. No Brasil essa literatura é relativamente escassa. Mas justamente para que a gente
consiga crescer no diálogo na Serra do Cipó, a gente fez uma revisão de literatura, a gente buscou
informação, no exterior existe uma fonte farta de informação cientifica sobre isso, existem diversos
trabalhos técnicos, trabalhos científicos publicados sobre isso. Existe sim, o impacto da escalada e esse
impacto é em termos de microambiente, em termos de macroambiente, em termos de mineral, impacto
biótico e abiótico, com efeitos biológicos e também físico-químicos também. Então a gente consegue
ver isso na literatura estrangeira. No Brasil, ainda peca-se um pouco nesse sentido, mas existem sim
comprovações sobre esse impacto ambiental. Então como a gente sabe que tem esse impacto
ambiental é mais um motivo para a gente fazer o zoneamento, pra gente não levar esse impacto para
outros lugares. Como o pessoal fala “ah, impacto ambiental sempre vai ter, o ser humano sempre vai
fazer”, claro sim, ninguém é radical de proibir a atividade, mas vamos caminhar para todos os lados,
então, se existe impacto ambiental não é necessário levar esse impacto para todos os lugares. E essa
literatura a gente está tentando levar para as Associações, levar seminários, levar discussões, levar
para a Unidade de Conservação, porque com esse respaldo técnico a gente consegue esse caminho do
meio. Existem impactos diretos da escalada sobre líquens, sobre vegetações em ambientes úmidos,
supressão direta da flora, como a gente já observou não só na escalada esportiva mas também na
escalada tradicional, teve um exemplo no Rio de Janeiro agora, o pessoal chegou e praticamente
limpou uma linha de bromélias que a gente via na montanha. Então a gente sabe de impacto
especificamente sobre plantas, em caso de bromélias, existe uma diversidade de microorganismos que
estão habitando ali, anuros, anfíbios, existem os impactos sonoros, claro, e existe também o
impedimento do processo reprodutivo, ou seja, a simples presença dos escaladores, nós já pudemos
observar na prática, que impediu uma certa espécie de se reproduzir e de um modo geral é isso, são os
efeitos específicos sobre microorganismos, sobre plantas, a presença por si só, e o efeito sonoro, esses
são os exemplos mais citados na literatura.
Sobre o Baú
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O Baú é outro exemplo, né. Eu escalo relativamente há pouco tempo e não peguei a fase de
fechamento do Baú. Eu acho que essa reabertura do Baú vai ser um outro processo de aprendizagem.
Foi só falar em Baú reabrir e já tinha gente querendo conquistar coisas (vias) lá no Baú. Ou seja, mais
uma vez você vê, é uma escalada de mínimo impacto? Acabou de abrir de novo o pico e o pessoal,
“vamos conquistar?”. Então, eu acho que, o que é a escalada, qual a relação com a montanha, qual o
seu respeito com o lugar né? Eu acho que número de vias não significa amor pela montanha não. Eu
acho que qualidade de via, respeito à conquista, eu acho que isso significa amor à escalada. Isso
significa amor ao montanhismo. E a questão do Baú, foi reabrir e o pessoal, “vamo lá, vamo lá!” A
gente tem um grupo de trabalho no Baú, temos um GT lá, e uma das coisas que já foi combinada logo
no inicio é que não vão haver conquistas no momento, e acho que isso é um bom exemplo, vamos
reabrir, vamos com calma, acho que essa proibição da conquista imediata já é um exemplo, “vamos
com calma!”, isso eu acho muito legal. O Baú é uma área em que existe reprodução de aves, quando a
gente chega no ambiente lá, a gente chega para escalar, tem uma placa notificando isso, o horário de
escalada, a gente vê que muitos escaladores em várias localidades, em vários picos não respeitam o
horário dos animais, e como eu disse, isso ocasiona problemas de reprodução dos animais, de
sobrevivência dos filhotes, é um exemplo também, as vezes existe um ninho ali de ave e o pessoal
escalando ali o dia inteiro, e acha que é tranquilo porque o ninho está mais ou menos a uns três metros
dali, e ai quando você vai olhar o ninho o filhote está morto porque ele ficou simplesmente seis horas
sem se alimentar. Porque? Porque o pessoal escala ali ao lado e os pais (as aves) não estão
conseguindo alimentar o filhote e acho que o Baú é um exemplo porque logo de inicio, a gente
observa muito a reprodução de aves lá e o pessoal já está isolando as vias, respeitando a presença dos
animais, isolando as vias com ninhos, isolando as vias próximas aos ninhos, o pessoal até fala né
“poxa, mas a gente não sabia”, que as vezes o passarinho precisa de comer de três em três horas
porque o metabolismo é muito grande. Então se você leva essa informação técnica, o pessoal já, “opa,
vamos isolar aquela via e vamos isolar aqueles vias ali ao lado também”, porque aí os pais conseguem
alimentar o filhote. E o Baú é um exemplo disso. Um pico de reprodução de aves, tem horário lá a ser
respeitado, a ser cumprido, e no Baú, a gente está trabalhando inclusive com o proprietário, que está
interessado em fazer o plano de manejo, ou seja, ele está interessado em fazer o zoneamento da
escalada. Ele quer fazer uma escalada de mínimo impacto, que respeite o horário dos animais, que
respeite o zoneamento, e acho que esse é o caminho pra gente manter o Baú aberto, que é através do
plano de manejo, ou seja, tem um regulamentação, então existe uma certa lei para isso, uma vez que o
plano de manejo é um instrumento legal, a gente vê isso partindo do proprietário, a gente vê também
que tem escaladores se organizando num grupo de trabalho, pra tornar essa escalada no Baú de
mínimo impacto, isso também acho que é muito legal, extremamente válido, e acho que lá vai ser um
exemplo, da gente reabrir com calma, respeitando o pico, fazendo zoneamento da escalada, não é
necessário se escalar em todos os locais, acha pode fazer o rodízio lá e essa parceria mais uma vez, do
poder público através do plano de manejo do proprietário com os escaladores que estão de fato
comprometidos com o mínimo impacto. Acho que o Baú vai ser um outro exemplo muito legal.
Sobre áreas publicas e particulares
Essa foi uma questão mencionada na Serra do Cipó. Isso é propriedade particular, isso é particular e
tal, bom, os impactos ambientais, primeiro eu acho que impacto ambiental é questão de ética, eu acho
que o impacto ambiental é quem não quiser fazer uma escalada que seja impactante, eu acho que essa
pessoa vai fazer essa escalada seja numa unidade de conservação, seja numa propriedade particular. Se
a pessoa tem respeito pela montanha, ela não vai querer chegar impactando, quem tá na montanha,
quem mora na montanha, quem é a montanha, se a pessoa tem ética, por si só, ela vai querer respeitar,
independente de ser uma propriedade particular, independente de ser uma unidade de conservação, um
espaço público, então além da questão de ética existe também a questão da legislação. Pra quem não
tem ética vem a lei. (eu interrompo querendo saber qual é a Lei da Escalada, o que rege a atividade de
escalada). Acho que esse é até um exemplo: “ah, mas lá é propriedade particular”, se você realmente
de fato pega a lei de crimes ambientais, existe uma série de crimes ambientais lá, como por exemplo,
supressão direta da flora, impedimento de processo reprodutivo, que são alguns impactos que a
escalada gera, inclusive por literatura, são os principais impactos da escalada, a geração de poluição
sonora, impedimento de processo reprodutivo e supressão direta da flora. Esses impactos são previstos
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por lei, e tanto, até na própria lei está escrito, que também são penas que cabem em propriedades
privadas, então sobre esse aspecto do impacto ambiental, ele é previsto tanto em terras públicas quanto
em terras privadas, Um proprietário tem que respeitar as leis ambientais, mesmo aquela terra sendo
dele, e principalmente se a terra, no caso, está dentro de uma área de proteção ambiental, está dentro
de uma zona de vida silvestre ou vizinha a alguma unidade de proteção integral, então esse respeito
tem que ser feito. A escalada em si, não existe uma legislação especifica para ela, existe a lei do
turismo né, que na verdade é uma lei de política nacional, em que ela intitula o mínimo impacto, e
algumas das abordagens que a gente usou na Serra do Cipó, foi exatamente essa política nacional do
turismo, que ela prega o incentivo e prática do mínimo impacto, então ela se enquadra também nesse
sentido. Especificamente na parte que eu olhei, a política nacional do turismo eu não li ela toda, ao
contrário da Lei Federal dos crimes ambientais. Na parte do turismo eu li especificamente essa parte
dos crimes ambientais. Ela não menciona especificamente a Escalada, ela menciona o fomento a
atividades turísticas de mínimo impacto. A política nacional do turismo cita esportes de aventura, mas
não especificamente a escalada.
Sobre o papel das associações
A minha percepção sobre isso é recente. Justamente por ter pouca experiência, de cinco a quatro anos,
o que eu vejo é que existem associações se formando e muitas vezes para defender os próprios
interesses, e não as vezes o interesse do esporte, mas são associações que as vezes dialogam pouco
entre si, acho que são associações que poderiam se fortificar, especialmente se trabalhassem juntas,
acho que são associações que não estão buscando respaldo técnico suficiente, acho que existe um
esvaziamento sim, até mesmo porque eu vejo o pessoal clamando cada vez mais, vamos associar,
vamos associar, eu estou graças a Deus com dois exemplos muito bons, pelo que estou vivenciando, é
praticamente uma reativação muito forte da AME. Pelo menos a Associação Mineira de Escalada ela
está se revitalizando de uma maneira muito legal, e é muito legal ver as pessoas querendo se associar à
AME, porque está todo mundo vendo os benefícios de estar numa associação que você é representado.
Eu acho que associações que representam somente determinados interesses é que podem sofrer
esvaziamento. Eu estou graças a Deus com duas experiências muito boas, que é a AME e a AESC, e a
AESC a gente está vendo o fortalecimento da associação muito legal, uma associação que está
procurando respaldo técnico, é uma associação que está organizando um seminário de mínimo
impacto, é uma associação que está buscando informações, buscando sócios, tá crescendo com a
quantidade de sócios, está fortificando a Escalada no local, então o exemplo dela é muito legal. Mas
por quê? Porque as pessoas estão sentindo retorno, eu acho que a associação tem que levar esse
retorno, seja através das redes sociais seja através do dialogo com Unidades de Conservação, através
de representação dos escaladores, então acho que nesses cinco anos de escalada eu estou vendo uma
vertente de fortalecimento até, de crescimento das associações, acho que elas passaram sim por
esvaziamentos, mas acho que agora o pessoal está se fortificando, até mesmo por causa da questão
esportiva né, a escalada como esporte olímpico o pessoal está vendo um retorno maior, por está sendo
reconhecido o esporte, acho que as associações nesse sentido também porque são as associações que
vão fortalecer as federações e as federações que vão fortalecer a confederação brasileira. Então eu
acho que se as pessoas tiverem essa noção de que lá na base, eu acho isso legal. Isso cabe também aos
gestores das Associações passarem ao seus associados. Acho que está na vertente crescente e tem tudo
para dar certo e essa busca por conceitos técnicos, por buscar auxílio e também de parar com certas
divergências e buscar união, porque somente através dessa união das associações é que vão se
fortalecer, a escalada no nível local, regional e consequentemente nacional.
Mensagem para os novos escaladores
Eu acho que o recado é de que a casa não é só sua. Acho que a casa é de todo mundo.

ENTREVISTAS POR EMAIL
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PEDRO HAUCK
1. Na sua concepção, o que é o montanhismo? E a escalada? São sinônimos? O que você sabe sobre a
etimologia desses termos?
Não são sinônimos. Claro que a escalada surgiu do montanhismo, mas com a evolução da escalada
esportiva ela ganhou vida própria. O Montanhismo é o ato de ascender montanhas. Há entendimento
que uma ascensão é uma escalada, seja técnica ou não. Por isso falamos que escalamos o Aconcágua
ou Everest, que são montanhas muito grandes, mas que para chegar ao cume não é necessário usar as
mãos.
A escalada técnica, que evoluiu do desafio de escalar montanhas por seu lado mais difícil, foi com o
passar do tempo se individualizando. Escaladores começaram a abrir vias de escalada em escarpas e
afloramentos rochosos para treinar ou escalar apenas para realizar a escalada em si. O objetivo passou
a ser a dificuldade e não mais alcançar o topo. Nesta, a escalada foi se individualizando. Hoje uma das
vertentes mais populares da escalada é o bouldering, que é a escalada de blocos rochosos, uma
escalada de performance onde você nem sequer precisa estar num ambiente montanhoso.
2. Você, como Escalador e Geógrafo vê alguma relação entre a Escalada e a Geografia? E a ciência de
um modo geral e a escalada? Possui relação?
Assim como há Geografia de tantas coisas, há também uma Geografia das Montanhas, que é uma área
que tem um campo enorme de pesquisas que podem ser desenvolvidas. No entanto a relação entre
Escalada e Geografia está baseada mais nas motivações dos Geógrafos em fazerem sua pesquisa em
montanhas do que uma Geografia das Montanhas com uma roupagem epistemológica propriamente
dita.
Ao longo dos anos, como pesquisador em Geociências e montanhista, pude identificar vários capítulos
onde a história do montanhismo e a história da Geografia se fundiram, tanto no mundo quanto no
Brasil. Um exemplo é Walther Penck e sua importante pesquisa sobre as superfícies de erosão. Penck
era montanhista e trabalhou na Puna do Atacama, no Noroeste da Argentina, a região onde mais tem
montanhas acima de 6 mil metros nos Andes. Ele inclusive realizou diversas primeiras ascensões por
lá e sua percepção sobre a evolução daquela paisagem o auxiliou na construção de sua importante
teoria geomorfológica.
Outro capítulo interessante foi Reinhard Maack, que em 1941 descobriu qual era a montanha mais alta
do Sul do Brasil. Ele não apenas fez a medição como promoveu a expedição para conquistá-la.
A relação entre geógrafos e montanhas, no entanto, se dá mais por geógrafos físicos que humanos e
isso se espalha por outras áreas das Geociências. Na conquista do Mont Blanc, consideradas por
muitos como o marco inicial do montanhismo moderno, houve um papel fundamental do geólogo
Horace Benedict Saussure, que em 1760 prometeu uma recompensa em dinheiro a quem escalasse a
montanha mais alta dos Alpes. Ele achava que no cume do Mont Blanc fazia uma temperatura de 1000 graus e queria comprovar sua teoria. Teve que pagar a recompensa 25 anos mais tarde para
Jacques Balmac e Gabriel Paccard. Após o primeiro sucesso, Saussure foi a próxima pessoa a fazer
cume e percebeu que lá em cima não era tão frio assim.
Este geólogo, anos mais tarde, ajudou Alexander Von Humboldt a desenvolver equipamentos para
suas expedições: Bússolas, termômetros, anemômetros, barômetros etc. No começo do montanhismo
moderno não havia uma distinção entre montanhismo e naturalismo, pois tudo era uma novidade.
Humboldt tentou escalar o Chimborazo no Equador, montanha que de acordo com seus cálculos era a
mais alta do mundo (ele estava certo, pois é o ponto mais distante do centro da terra!). Ele não
conseguiu, mas daí pode-se imaginar sua importância no montanhismo.
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A ciência, representada pelos naturalistas, foi muito importante para o desenvolvimento do
montanhismo, pois sua filosofia libertou as amarras do pensamento religioso que imperou na era
medieval. No período medieval as pessoas não iam para as montanhas por que acreditava-se que elas
eram habitadas por demônios, dragões e outros monstros. Foi por isso que o montanhismo apenas se
desenvolveu no século XVIII, o século das luzes.
Durante muito tempo as montanhas foram somente frequentadas pelos naturalistas, até o surgimento e
crescimento da classe média na Inglaterra, por volta de 1850.
3. Resumidamente, que fatores você considera que geraram o montanhismo no Brasil? Sabe algo a
respeito da história do montanhismo mineiro?
Bom, esta é uma discussão interessante e não há consenso sobre ela. Considero o marco inicial do
montanhismo brasileiro a escalada do Marumbi em 1879 no Paraná. É claro que houveram escaladas
antes disso, mas elas não resultaram numa cultura de subir montanhas como no caso do Marumbi.
O Marumbi foi escalado por uma equipe liderada pelo boticário José Olímpio de Miranda numa época
em que havia muitos estrangeiros no Paraná por conta da construção da Ferrovia Curitiba x Paranaguá,
que foi concluída 6 anos depois. Esta época foi uma época aura do alpinismo europeu e de fato José
Olímpio começou uma cultura, mesmo que de seu jeito, de escalar o Marumbi, realizando expedições
todos os anos por mais de 30 anos. Neste meio de tempo ele chegou a levar mulheres e até mesmo um
presidente da Província do Paraná. Não se sabe se Olímpio foi influenciado pelos europeus. Mas de
qualquer forma, ficar olhando o Marumbi desde Morretes já é, por si, uma grande motivação.
Em Minas Gerais há registros antigos, como o de José Franklin da Cunha que escalou Agulhas Negras
vindo de Aiuruoca. Há também a conquista do Pico da Bandeira, motivado por Pedro II por
motivações nacionalistas.
No entanto muito do montanhismo moderno feito em Minas foi feito por paulistas e cariocas, isso por
que a Mantiqueira é limítrofe com estes estados e as cidades mantiqueiranas são muito rurais e seus
habitantes não subiam as montanhas com motivações esportivas.
Na questão da escalada em rocha mineira há um ponto interessante na história. Pois ela partiu não de
montanhistas, mas sim de espeleólogos que frequentavam a Gruta da Lapinha e começaram a treinar
ascensão em corda por lá, abrindo assim as primeiras vias de escalada perto de Belo Horizonte. Muitos
espeleólogos largaram as cavernas para se tornarem escaladores de rocha. Na década de 90, quando
comecei a escalar, era muito comum ver estes escaladores espeleólogos.
Hoje não tenho medo de afirmar que Belo Horizonte é a capital sul americana da escalada esportiva.
4. É fato que nos últimos anos o número de escaladores vem aumentando no Brasil? Qual seria a causa
desse aumento?
Não há dados confiáveis que afirmem isso. Há uma percepção de que existe um crescimento, porém a
minha visão é que não há crescimento no número de praticantes. Baseio-me em minha experiência no
meio. Como dono de uma loja de equipamento de montanha, como guia de montanha. Na minha loja,
os equipamentos de escalada são os produtos que menos vende. Claro que há a competição com os
produtos contrabandeados, mas vejo que os cursos de escalada que ministro também são pouco
procurados.
Minha percepção vai de encontro com o censo de escalada realizado em 2010 por nosso falecido
amigo Davi Marski e repetido com as mesmas perguntas pelo Victor Carvalho 5 anos depois. Nestes
censos percebemos que houve um envelhecimento da população que escala. Em 2010 a maioria dos
escaladores tinham por volta de 30 anos e em 2015 eles tinham 35. Se for pensar, nos últimos 10 anos
os nomes da escalada brasileiras continuaram os mesmos. Não houve renovação.
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Há sim um grande número de pessoas que começam a escalar e depois param. Nisso há rotatividade e
sempre houve. Por algum motivo (na minha opinião, pela falta de vias fáceis de escalada) a maioria
das pessoas que começam a escalar param pouco tempo depois.
Quando eu comecei a escalar na década de 1990 havia muito mais gente do que hoje. Lembro-me dos
domingos cheio de gente na Pedreira do DIB em Mairiporã, e Visual das Águas (SP), muito diferente
de hoje em dia.
No Paraná, onde moro hoje, não é diferente. Há 10 anos atrás, locais como o Setor 1 de São Luís do
Purunã era bem mais frequentado. O Anhangava também tinha mais escaladores. O número de
frequentadores deste local é na maioria de caminhantes e os escaladores são sempre os mesmos.
Acho que houve um decréscimo de escaladores em estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. No entanto, em Minas é diferente, principalmente em Belo Horizonte. Aí de fato o
crescimento é exponencial e se deu pelo fato de que aí há muitos lugares para escalar.
A proibição da escalada na Lapinha em 2002 fez que os escaladores buscassem novos points e assim
surgiu o Rei do Mato, Lapa do Seu Antão e outros. Houve muita briga de ego envolvendo AME e
outros escaladores e o resultado foram conquistas. Inclusive em locais fora do perímetro de BH, como
a conquista da via Moonwalker na Pedra Riscada. A alta qualidade das escaladas em Minas fez surgir
comunidades de escaladores em muitos locais no estado, como em Montes Claros no Norte, em Juiz
de Fora na zona da Mata e em Itamonte, Itajubá e outras cidades do Sul de Minas.
5. O montanhismo e a escalada são movimentos que geram impactos ambientais? Que tipo de
impactos? Os montanhistas seriam pessoas com maior "consciência ambiental"?
De todos os impactos que o homem causa no meio natural, aqueles provocados pelos escaladores são
os menos importantes. Sendo o escalador um cara "consciente" ou "farofa", o impacto ambiental do
montanhista não é preocupante.
Na minha visão de Geógrafo, Impacto Ambiental é uma interferência humana que afeta a dinâmica da
paisagem. Por exemplo: A remoção de uma floresta altera a maneira como é alimentada a água
subterrânea e o escoamento superficial da água da chuva. Também interfere na temperatura local e na
evapotranspiração das plantas. Qual seria nosso impacto na alteração da dinâmica de uma paisagem?
Fazer um furo na rocha? Abrir uma trilha? Quem diz que o montanhista causa impacto ambiental é um
ignorante que deveria ler (e entender) Aziz Ab'Sáber.
6. O que você pensa sobre a gestão e organização dos sítios de escalada? No Brasil nós temos bons
trabalhos que apresentam números sobre essas questões, ou ainda há certa carência desse tipo de
estudo?
Há uma carência de estudos sobre este tema dentro do meio acadêmico, mas fora dele há sim bastante
reflexão feita de maneira informal nos sites de escaladores. Vejo inúmeros exemplos e inúmeras
reflexões.
De certa forma, existe uma autogestão dos locais de escalada por parte dos escaladores. Esta
autogestão é feita de maneira anárquica baseada apenas em seus valores e carente de embasamento
científico sobre como atuar, por exemplo, para combater casos de erosão, que é sempre a maior
preocupação, devido ao nosso clima e nossa dinâmica de paisagem.
Este tema gera e sempre gerou muitos conflitos e brigas homéricas com grupos que se acham mais
ambientalistas que outros, gerando discórdia e desunião. Acredito que o problema do montanhismo e
escalada brasileira são mais os “ecoxiitas” do que os problemas que eles dizem combater.
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Olhando para trás e vendo como são nossas montanhas hoje, acho que essa autogestão anárquica até
que rendeu bons frutos, pois são muito poucos os locais de escalada que são degradados de verdade. O
que é um pouco diferentes de algumas montanhas e de trilhas que são frequentadas por um publico
maior.
Porém mesmo os locais que são tidos como os mais degradados do país, como o Monte Crista (SC),
Morro do Itacolomi (RS), Serra Fina (SP/MG), Pico dos Marins (SP), Serra da Tijuca (RJ) são ilhas de
preservação em meio a locais muito povoados.
Também discordo totalmente dos alarmistas que acham que o montanhismo está destruindo as
montanhas. Montanhas populares, daquelas que ficam repletas de gente nos finais de semana e
feriados, são a minoria no Brasil e no mundo. Recentemente voltei de uma viagem pelos Andes que
escalei 9 cumes e em apenas 1 encontrei gente e era apenas um único grupo de 3 pessoas! O mesmo
acontece aqui na Serra do Mar paranaense que é meu quintal. Há gente apenas no Pico Paraná,
Anhangava, Morro do Canal e um pouco no Marumbi (pela dificuldade de acesso). O resto das
montanhas que deve representar 99% da Serra sequer tem trilhas.
Diga-se de passagem, em um estado onde a cultura de montanhismo tem 138 anos, a mais longa trilha
aberta em montanha ter apenas 8 km (trilha para o Ciririca), chega a ser ridículo. Não que não falte
caminhos a serem percorridos. Em 2012 Élcio Douglas e Jurandir Constantino fizeram a maior
travessia entre montanhas do Brasil aqui em nossa serra, percorrendo 105 Km e mostrando o potencial
que existe, nada explorado. Nunca ninguém repetiu o caminho que não tem trilha aberta e ainda passa
por áreas intangíveis de parques estaduais que não deveriam ter esta classificação.
7. Em relação ao desenvolvimento da escalada no Brasil: Estamos no caminho ou ainda estamos bem
atrasados?
O desenvolvimento da escalada brasileira como esporte e do brasileiro como praticante de escalada
não é das mais atrasadas. Temos locais de escalada e montanhismo incríveis e estamos entrando no
mapa do montanhismo mundial. Diversos estrangeiros estão vindo para o Brasil para desenvolver
projetos e alguns estão considerando a Pedra Riscada como o novo Yosemite do mundo e de fato, hoje
você vai lá e não repete vias já conquistadas, conquista a sua própria. Há muita parede e por todo
Norte de Minas e Nordeste do país há centenas de milhares de montanhas rochosas para serem
conquistadas.
Há também escaladores de ponta, fazendo coisas significantes em nível mundial. Vide Edmilson
Padilha e Valdesir Machado escalando vias longas com dificuldade de até décimo grau. Escaladores
como Felipe Camargo, escalando fortíssimo e lado a lado com gente que é destaque mundial e sendo
ele mesmo um destaque mundial com patrocínio da Red Bull. Por não falar do Máximo Kausch, que
mesmo tendo nascido na Argentina é fruto do montanhismo brasileiro. Aliás, começamos a escalar
juntos com 15 anos de idade. Ele desbancou os estrangeiros e é recordista mundial em ascensões em
montanhas com mais de 6 mil metros nos Andes com 72 cumes. Eu apareço na quarta colocação, do
mundo! Conseguimos deixar para trás os europeus com todo seu apoio e facilidades. Acho que
estamos no caminho, até porque os poucos praticantes que temos se identificam com a cultura da
escalada.
O que falta é a maioria das pessoas que frequentam montanhas com trilhas se identificarem com a
cultura do montanhismo e termos também mais gente espalhada pelo interior do país. No entanto
ainda há desafios. A escalada é ainda marginalizada pelo próprio poder público através de proibições
em parques e do pouco incentivo que há. Acho importante a existência de clubes e federações, mas
atuando para divulgar a cultura do montanhismo e não para fazer uma política contra eles mesmos,
como vemos em vários casos das “briguinhas” por conta do "impacto ambiental".
8. Gostaria de deixar alguma mensagem para os jovens escaladores e montanhistas?
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A minha mensagem para a nova geração é que ela escale com amor e deixe seu talento a levar mais
longe na montanha. A nova geração não precisa lição de moral sobre não jogar lixo na montanha, pois
isso já é assimilado até em manicômio hoje em dia.
O problema da nova geração não é mais a preservação das montanhas (problema da geração da década
de 80 e 90), nem o da falta de identidade (90 e anos 2000). Já estamos superando o problema do
acesso e das proibições e a nova geração vai poder se desenvolver sem estes impedimentos e alcançar
níveis nunca imaginados.
Poderia o governo tirar um pouco de imposto sobre nossos equipamentos para deixar as empresas
prosperarem e elas também apoiarem financeiramente seu próprio meio, mas isso parece ser muito
mais difícil que todos os outros problemas já citados e superados.

JONATAS LIMA
1. Se apresente, por gentileza, nome completo, profissão e local de residência.
Meu nome é Jonatas Lima Silva, moro em São João Del Rei, sou professor de Educação Física,
formando em Bacharel em Educação Física e professor de Escalada.
2. Como você teve contato com a Escalada?
Meu primeiro contato com a escalada foi no Exército Brasileiro no batalhão de montanha 11º batalhão.
Todos os soldados fazem um curso chamado de escalador militar, depois disso me afastei um pouco,
dedicando aos cursos militares e em 2002 fiz o outro curso de Guia de cordada, depois desse período
não parei mais, fazendo outros cursos e me aprimorando cada vez mais.
3. Sei de experiência no exército. Qual relação você diria que existe entre o exército e as atividades
verticais e de montanha?
Bom meu primeiro contato foi com a escalada foi no meio militar e digo que foi uma excelente escola,
os cursos são ótimos, sempre preocupados com a segurança, além de cuidarem muitíssimo do
Lenheiro e por todos os lugares que passam, isto mostra uma extrema responsabilidade para com todas
as atividades verticais e meio ambiente.
4. Como você conceituaria montanhismo e escalada?
No meu ponto de vista eu conceituo montanhismo como toda atividade feita em montanha, desde uma
caminhada básica a um big wall, existem pessoas que conceituam diferente, então todos que praticam
desde uma escalada a uma caminhada é um montanhista.
5. Como você compreende o cenário atual da escalada no Brasil?
A escalada está crescendo muito no Brasil, grandes escaladores vêm se destacando e com isso
impulsionam a prática do esporte.
6. Conte-nos o que você sabe sobre a história da escalada em Minas Gerais.
Bom não sou um conhecedor da história da escalada em Minas Gerais, mas sei que em São João delRei é um polo de escalada muito importante e reconhecido até internacionalmente, e que tristemente
está sendo esquecido, creio eu por ser de escaladas mais clássicas, Minas é um grande estado com
inúmeros locais importantes e que podemos praticar todos os tipos de modalidades e com grande
qualidade.
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7. Você vê algum tipo de problema em relação às áreas de escalada? No sentido cultural e ambiental.
Infelizmente hoje acontecem muitos problemas nas áreas de escalada e praticamente em todas as
ocasiões tem culpa por parte de um escalador ou frequentador do local. Alguns sendo fechados por
vários motivos, desde ambiental ao social, infelizmente muitas pessoas insistem em não cumprir
regras, mas creio que isso ainda possa mudar no futuro.
8. O que você pensa sobre a gestão e controles de áreas de escalada? Conhece a história da Lapinha/
Parque do Sumidouro? Acha que o tipo de gestão que existe lá pode servir como modelo para outras
áreas?
Acho importantíssimo existir gestão em áreas de escaladas principalmente quando particulares, fui
uma vez na Lapinha e não vi problemas em como utilizam, creio que em boa parte de parques
poderiam ser adotados os mesmos padrões, pelo menos com controle de tudo que sabemos que todas
as pessoas que iniciaram no esporte poderão conhecer points incríveis como este, que ficou fechado
por mais de 10 anos.
9. Que expectativa você tem a partir do atual cenário em relação ao futuro da escalada?
Atualmente o esporte vem crescido de maneira exorbitante, de certa forma é muito bom para
empresários do ramo e até professores de escalada como eu, mas fico assustado também porque a
essência da escalada (montanhismo) vem se perdendo também, no quesito ética, então fica cada vez
mais difícil lidar com tanta gente no esporte que muitas vezes estão desinformadas. Mas sou otimista
acho que o caminho vai ser muito bom, escalada crescendo, esporte e federações solidificando, tudo
vai melhorar.
10. Que tipo de relação você considera que há entre a geografia e a escalada? Livre perspectiva, o que
você pensar sobre isso vale.
Acho que tudo que acrescenta valor é importante tanto para a escalada como para a vida em si,
Geografia tem muito a agregar nos valores da escalada e montanhismo, principalmente quando
envolvidos com pessoas que querem fazer o bem para o meio ambiente, para o esporte e para aquele
que está envolvido neste ambiente.

NELSON BRÜGGER
(Gostaria de saber como a comunidade escaladora se organiza no Sul, ou na região que lhe couber
mais especificamente, se há algum acordo formal com algum parque e se existe, como são as regras e
instrumentos de gestão das atividades de Escalada. Livre, do seu jeito. Da sua memória.)

Bom, já existiam poucos grupos de excursionismo e ampla atividade de escoteiros no RS ao fim da
primeira metade do séc XX, tendo sido de pequeno grupo (2-3) escoteiros de Porto Alegre, o primeiro
relato de travessia, antes da criação do PN Aparados da Serra. Na metade do século, o Padre Balduíno
Rambo, Jesuíta, Naturalista e Explorador e prof Universitário, coletou e classificou toda a paisagem do
RS que ficou imortalizada em sua maior obra: A Fisionomia do Rio Grande do Sul (ainda editada).
Colaborando com botânicos de todo o mundo e tendo contato com o conceito de Parques Nacionais e
advogando pela criação de um PN na região, foi convidado em 1956 para 3 meses de viagens aos
EUA, a convite do governo daquele país, exatamente para conhecer os Parques Nacionais
Estadunidenses. Apenas em 2005, seu diário foi traduzido do alemão por seu irmão, e Historiador
Arthur Blásio Rambo, editado pela ed da UFSM. Na obra, fica claro o reconhecimento do valor da
recreação para a saúde e para preservação da natureza.
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Ao voltar ao Brasil, sua luta culmina com a criação do Parque Nacional Aparados da Serra em 1959
(tenho que checar a data certinha, mas só no RS tenho os dados). Nesta época, há um encontro
improvável: 3 jovens gaúchos que excursionavam, encontram Guissepe Gâmbaro, guia de montanha
do Club Alpino Acadêmico Italiano. Com ascensões importantes na Europa e África, Guissepe
trabalhou como voluntário no PNAS quado de sua designação em 1961. Ensinou técnicas de escalada
aos 3 jovens, (Edgard Kitleman, Cony e uma moça que não me recordo o nome de cabeça). Estes são
considerados os pioneiros do montanhismo gaúcho e a primeira conquista foi a escalada do Morro do
Itacolomi (sim, há Itacolomi fora de Ouro Preto, rsrsrsrs) em Gravataí. O Guia italiano, fora membro
de fração do exército Italiano de montanha. Provavelmente isso influenciou toda a concepção e
pedagogia e moralismo que influenciou a escalada desenvolvida no RS. Clubes de montanhismo
criados por eles contudo, não vingaram como as agremiações de RJ, SP e PR. Mas conseguiu ao longo
dos anos formar lideranças destacadas que ofereciam cursos de instrução em rocha e mais tarde
culminou no aparecimento de associações. Hoje, organizadas na FGM, existem a Associação Gaúcha
de Montanhismo, de Porto Alegre, A Associação Caxiense de Montanhismo, de Caxias do Sul e a
Associação de Montanhismo de Esteio e Sapucaia, que congrega montanhistas de Esteio e Sapucaia do
Sul.
Contudo, estes clubes não têm a estrutura de sedes sociais como é comum no Sudeste, tendo como
ponto de atividades, muros próprios em ginásio público (AMES), em estabelecimentos privados
(AGM) ou variado (A ACM já teve sede junto ao quartel de Bombeiros e um ginásio privado).
Destaca-se no RS, a escalada em Arenito. Contudo, quase toda escalada ocorre fora de unidades de
conservação. O Movimento ambiental gaúcho, muito forte no início dos anos 80, sempre teve forte
associação com a Universidade e embora em sua origem tenham mobilizados esportistas para criação
de áreas protegidas estaduais (canoatas pela criação do PE de Itapuã, passeios ciclísticos com mesmo
fim), este parques logo impuseram regramentos extremamente restritivos, onde até hoje, no referido
parque, é proibido remar (e há vários clubes de remo e canoagem em POA, que fica à beira de um rio)
e pedalar, apesar de ser permitido andar de carro. O PNAS, ficou sem gestão por muitos anos, até que
em 1998 foi instalada a estrutura inicial. Contudo, se tornou muito restritiva as atividades de
acampamentos, caminhadas e quando da elaboração do PM, os montanhistas sequer participavam da
discussão e todos os paredões do parque foram considerados áreas intangíveis.
Durante muito tempo, os próprios montanhistas incorporaram o discurso pró fechamento: Alguns
destacados, apoiando politicamente o chefe de unidade, obtinham vistas grossas a suas atividades, e
outros, engolira o discurso que as paredes podres seriam impróprias e perigosas à escalada. No
entanto, ascensões no cânion Malacara nos anos 2000, a ascensão do cânion do funil (em SC) pelos
gaúchos e recentemente as escaladas de bigwall na região similar da serra catarinense por Filipe
Ronchi, tem mostrado que é possível escalada de aventura na região.
Neste interim, houve movimentos pela proteção da natureza em locais de escalada como o Morro
Malakov, em Nova Petrópolis, mas, exatamente pelo conflito relatado, os montanhistas gaúchos não
viam com bons olhos que estas áreas fossem transformadas em unidades de conservação, pois sempre
foi mais fácil escalar em áreas privadas que públicas. Nos últimos 6 anos, a FGM teve uma grande
mudança no direcionamento de ações, incidindo exatamente sobre a questão do acesso. Primeiro por
entender que embora áreas particulares possam ter acesso mais fácil, dificilmente são protegidas da
especulação imobiliária, mineração e outras atividades de grande poder econômico.
Desta forma, concentrou-se esforços no PNAS, por entender que ali, a legislação tornava a luta mais
promissora. Gradativamente isso vem envolvendo outras áreas, como o Parque Municipal Salto
Ventoso, e um Parque Municipal (informal) que é denominado Parque de Escalada e Montanhismo
Rio das Antas (em Flores da Cunha).
Gradativamente, estas ações têm ganhado atenção da comunidade escaladora, porém, o excesso de
isolamento anterior, cria as vezes dificuldades na ação coletiva da comunidade, a observação de
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processos democráticos de deliberação, etc.
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APÊNDICE D— Relatório de campo — PESU
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ANEXO I — Termo de Conhecimento de Riscos — PESU
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ANEXO II — Ata da assembleia de fundação da Associação Mineira de Escalada —
AME
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ANEXO III — Portaria IEF nº 138, de 03 de agosto de 2011
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