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B lack is beautiful. Uma das vozes mais 
importantes da história da literatura 
brasileira, Conceição Evaristo, aos 75 
anos, ainda precisa repetir essa ideia. 
“Essa afirmação da negritude na so-
ciedade brasileira não está completa”, 
disse a grande escritora para a editora 

Joana Oliveira durante a entrevista realizada em sua casa, no 
Morro da Conceição, no Rio. Que o óbvio ainda precise ser refor-
çado é um sintoma da nossa época. Que a beleza das suas pala-
vras transcenda o tempo é um sinal inequívoco da imortalidade 
da sua escrevivência. 

Para um dos retratos realizados pela artista Juh Almeida, a 
diretora de arte Kareen Sayuri propôs a confecção de um manto 
com retratos. Amigos e parentes queridos presentes no seu livro 
Becos da Memória aparecem ao lado de figuras de semblante alti-
vo clicadas por Juh. Gravados em preto e branco sobre quadrados 
de algodão alinhavados à mão com linha vermelha, costuram ali 
um painel ancestral onde brilha, a partir da página 38, a vencedo-
ra do Prêmio Jabuti por Olhos D’Água. Em nenhuma outra ima-
gem, porém, os olhos de dona Conceição Evaristo brilharam tanto 
como quando sua filha, Ainá, sentou-se em seu colo. “É a foto mais 
bonita do mundo”, sentenciou. Eis a nossa capa de novembro.

A beleza também está no protagonismo do audiovisual (página 
48), na ancestralidade das tranças, uma sabedoria que passa de 
geração para geração (página 84), e na força do projeto Poten-
cializadoras (página 15), uma parceria de CLAUDIA, Pre-
taHub e Meta que destaca e incentiva ações empreende-
doras de mulheres negras que mudaram as suas vidas, 
e a de todo seu entorno, com negócios voltados para 
a valorização da cultura, da educação e da diversi-
dade. Da “vida que se escreve na vivência de cada 
pessoa, assim como cada um escreve o mundo em 
que vive”, como generosamente nos ensina Concei-
ção, nasce um poema-diário, escrito em cada decisão 
sobre como vamos cuidar do mundo e cultivar um es-
paço onde todos possam ser, por inteiro. 

REDATORA-CHEFE    
hgalante@abril.com.br

@helenagalante

Eu e você
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CAPA
Foto Juh almeida  styling Faby Pernambuco  

beleza silvia Medeiros Cabelo iris de almeida Lyra 
Conceição evaristo usa vestido, neriage; e ainá, angela brito  
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Colaboradores

Juh Almeida Thiago Santos Carissa Vieira
A cineasta @juhalmeida, responsável 

pela direção de cena da produtora 
paulista Pródigo Filmes, fotografou 

Conceição Evaristo para a nossa 
matéria de capa afetiva e simbólica. 

No dia das fotos, não faltaram 
lágrimas de emoção.

Com música e entusiasmo, o fotógrafo 
@thi.santos conduziu o set para  

o editorial com Ícaro Silva sair nada 
menos que apaixonante. Ele, que 
comanda o @projetoolhepramim, 

trouxe da sua experiência com a moda 
o toque artístico para as imagens.

A cineasta e roteirista  
@carissinhavieira revisita toda  

a sua bagagem cultural e teórica  
na reportagem “Diversidade Importa”, 

um panorama histórico acerca  
da representatividade negra  

no mercado audiovisual.
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artsy

Ícaro Silva
ATOR, CANTOR, PERFORMER, SORRIDENTE, CRIATIVO, 
SONHADOR: ELE É TUDO ISSO E MAIS UM POUCO, 
COMO VOCÊ VÊ NA CONVERSA HONESTA SOBRE 
DESCONSTRUÇÃO, MASCULINIDADE E ARTE

LITERATURA 
Todos os destaques 
da edição que celebra 
os 20 anos da Flip

ELAS FAZEM
Projeto de CLAUDIA + 
Meta e PretaHub enaltece 
as empreendedoras do país

STREET STYLE 
Inspirações fashionistas 
que vão dar um up  
no seu guarda-roupaFo

to
 t

hi
ag

o 
sa

nt
os

. Í
ca

ro
 v

es
te

 c
am

is
a 

e 
sa

ia
, J

oã
o 

Pi
m

en
ta

, b
ri

nc
os

, o
ls

en
 K

, e
 e

ar
 c

uff
s,

 e
lis

a 
Pa

rp
in

el
li

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILREVISTAS



PROGRAMAÇÃO

Ins-pira

retomando (finalmente!) as suas atividades 
presenciais, a Festa Literária Internacional 

de Paraty — Flip celebra seus 20 anos com 
programação mais que especial. Entre os dias  
23 e 27 de novembro, as praças da cidade histórica 
no Rio de Janeiro serão tomadas por amantes  
da literatura em torno da diversidade de vozes.  
O destaque fica para a homenageada desta edição: 
Maria Firmina dos Reis (1822-1917). Autora  
do célebre título Úrsula (com ótimas edições 
publicadas pela Penguin Companhia e Antofágica), 
ela foi professora pública em Guimarães,  
no Maranhão, e chegou a ter uma escola mista  
para meninas e meninos, oito anos antes da  
Lei Áurea. Com o romance, inaugurou no Brasil  
a literatura abolicionista e, apesar dos diversos 
 apagamentos da sua história, incluindo seu rosto, 
ela se faz totalmente necessária ao presente.  
“Ela foi uma mulher negra que trouxe para o 
romance soluções estéticas avançadas para a época. 
Faz enfrentamentos temáticos que reelaboram os 
personagens longe dos clichês esperados. Ela era 
abolicionista não só pelo tema, mas pela forma 
que trata dele”, comenta Milena Britto, uma das 
curadoras desta edição. Dentro da programação, 
fique de olho nas mesas Pátrios Lares (23/11, às 20h) 
e Minha Liberdade (24/11, às 10h), que abordam 
especificamente o impacto da presença e do 
necessário resgate de Maria Firmina dos Reis  
nas letras brasileiras. flip.org.br

Flip-se

Seja na maior festa literária do país ou na potência  
da gastronomia, mulheres mostram que olhar para  
o passado faz parte do processo de construir o futuro
TEXTO PAULA JACOB

Resgate histórico

O livro Úrsula, publicado 
pela Antofágica, traz 

ilustrações incríveis de 
Heloisa Hadriane

claudia.com.br novembro 202210
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PENSANDO NO COLETIVO 
Ao lado de Pedro Meira Monteiro, professor brasileiro na Universidade 
de Princeton, Fernanda Bastos (à esq.) e Milena Britto compõem  
a mesa de curadoria da Flip 2022. "A partir da ideia de ver o invisível, 
nos propusemos a trabalhar com esse jogo de descentralização do eixo 
Rio-São Paulo da discussão literária brasileira", comenta Fernanda, 
que é jornalista, tradutora e editora. Entre as novidades propostas, 
está a visibilidade aos clubes de leitura. "Precisamos também valorizar 
a outra ponta, que é o leitor. E essas pessoas formam comunidades 
que são um respiro, uma forma de sobreviver coletivamente",  
defende Milena, professora na Universidade Federal da Bahia.

NOVOS ROSTOS
A Festa Literária é também uma ótima oportunidade 
para conhecer outros autores. Neste ano, a maioria 
dos participantes das mesas são mulheres (25 contra 
nove homens) e brasileiros. Geovani Martins, de 
31 anos, é um dos nomes que merece essa atenção. 
Autor do livro de contos O Sol da Cabeça, ele lança seu 
primeiro e aguardado romance, Via Ápia (Companhia 
das Letras, R$ 64,90). A narrativa envolvente pelos 
diálogos aborda os impactos da instalação da 
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na vida dos 
moradores da Rocinha. Ele estará presente na mesa 
O Que Deixaram Para Adiante (25/11, às 15h30), ao 
lado de Ladee Hubbard, escritora norte-americana 
autora de, entre outros títulos, The Last Suspicious 
Holdout (2022, sem tradução).

ANNIE ERNAUX  
Vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 
2022, a francesa é presença confirmada 
na programação. Com uma escrita única 
que mescla memória, ensaio e sociologia, 
Annie revisita seu passado para falar de 
paternidade, violência doméstica, direito 
das mulheres e mais. "Podemos traçar um 
paralelo dela com a Maria Firmina pensando 
que são autoras que constroem o projeto 
estético no sentido radical: reafirmam e 
desafiam a crítica tradicional", diz a curadora 
Fernanda Bastos. No Brasil, suas obras têm 
sido publicadas com maestria pela Fósforo.

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILREVISTAS



Ins-pira

São muitas histórias de amor e superação 
transformadas pela arte da dança. E é isso que o 
amor incondicional de Monica Tarragó pelo ballet 
vem fazendo, desde 2012, com a vida de crianças  
e adolescentes da comunidade de Paraisópolis,  
na Zona Sul de São Paulo. Nesses 10 anos 
do Ballet da Paraisópolis, celebrados com 
exposição de fotos, um documentário a ser 
lançado em 2023 e a ampliação de sua sede, 
o projeto saltou de uma pequena sala de vinte 
alunos para um prédio de três andares com mais 
de 200 inscritos. "Capacitamos e facilitamos as 
crianças para alçarem seus voos por meio de 
oficinas nas mais diversas áreas. Além da dança, 
educação, saúde e ações sociais também integram 
as atividades”, conta Mônica. Em claudia.com.br, 
você confere mais detalhes. (FLÁVIA VIANA)

Quem aí adora assistir um filme inspirador para sentir aquele 
quentinho no coração? Em tempos turbulentos, todos nós 
precisamos disso. E esta é exatamente a proposta de Sra. 
Harris Vai a Paris, dirigido por Anthony Fabian e protagonizado 
pela carismática Lesley Manville (Trama Fantasma). A narrativa 
adaptada do livro homônimo (1958), de Paul Gallico, acompanha 
Ada Harris, empregada doméstica que se apaixona por um 
vestido de alta costura da Dior. Após um período de grande 
economia, ela consegue a quantia necessária e viaja para Paris a 
fim de comprá-lo. Sem spoilers — ao menos para quem não leu a 
obra literária —, a viagem acaba transformando completamente 
o futuro da maison. Por mais que seja ficção, é impossível não se 
apaixonar pela atmosfera de nostalgia e glamour retrô que  
o projeto oferece. Aliás, a marca cedeu figurinos originais e outras 
relíquias para enriquecer a experiência dos espectadores.  
Dia 23 de novembro nos cinemas. (KALEL ADOLFO)

É pique! 

Para sonhar

DANÇ A

CINEMA
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Depois de anos cultivando uma audiência 
interessada em cuidados de beleza,  
a modelo Rosie Huntington-Whiteley  
(@rosiehw) lança, ao lado da Amyris  
— empresa líder em biotecnologia —,  
a Rose Inc. Recém-chegada ao Brasil, ela  
já faz sucesso pela fórmula de seus 
produtos, que mesclam skincare e 
maquiagem como nenhuma outra. “O clean 
beauty veio para ficar, mas a marca vai 
além e já nasce com o DNA de embalagens 
refil e produtos com texturas ultraleves  
e cores super pigmentadas”, compartilha 

a nossa colunista e maquiadora, Vanessa 
Rozan. Entre seus favoritos, estão o blush  
(R$ 239) que “vem com muita cor, mas 
é transparente”; os pincéis; e o tinted 
serum hidratante (R$ 299), com pigmento 
microencapsulado que “se mistura com  
a base de ácido hialurônico, esqualano  
e peptídeos conforme você vai aplicando  
o produto no rosto”. Sem surpresa, mas 
vale dizer: o catálogo é vegano e cruelty-
free, como qualquer outra marca jovem  
no mercado hoje em dia. Disponível  
com exclusividade na sephora.com.br

Pele  
high-tech
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Ins-piraIns-pira

Estudiosa de vinhos desde 2010 
e interessada por gastronomia, 
Silvana Aluá decidiu criar,  
em 2017, o Confraria das 

Pretas. O projeto nasceu da 
necessidade de democratizar  
a bebida, sempre degustada  
em ambientes privilegiados  
e extremamente brancos.  
“A ideia inicial era reunir amigos 
e pessoas curiosas mensalmente 
em torno de um tema e um 
rótulo, mas, depois de alguns 
encontros, percebi que era mais 
do que isso”, conta. Na medida 
que as coisas foram crescendo 
organicamente, ela entendeu 
que essa roda de troca era 

Brinde com afeto
GA STRONOMIA

PARA BEBER BEM
Pilsens, IPAs, Bocks… A quantidade  
de tipos de cervejas e marcas no mercado 
brasileiro multiplicou nos últimos anos. 
Não à toa, O Livro da Cerveja (Intrínseca, 
R$ 99,90) se faz o guia perfeito para quem 
aprecia a bebida queridinha dos botecos 
e das areias durante o verão. Nele, a 
sommelière Francesca Sanci compartilha 
suas experiências e estudos, além de 
auxiliar com harmonizações e receitas que 
levam cerveja no preparo. Tudo envelopado 
por ilustrações dos designers Alexandre 
Lucas e Renata Steffen. intrinseca.com.br 

também "um espaço de acolhimento,  
um aquilombamento". Os anos se passaram,  
a pandemia exigiu uma adaptação do formato, 
mas nada disso tirou a vontade de Silvana  
de fazer acontecer. “Precisei tornar a ideia em 
empresa, e isso é um desafio. É emocionante 
e gratificante, mas dá um medinho”, 
compartilha. Agora, com a retomada  
do presencial, ela quer também organizar 
viagens para vinícolas, além de manter o 
conteúdo da confraria sempre atualizado,  
com dicas de harmonização (inclusive 
com pipoca e pratos do dia a dia) e, claro, 
degustação de rótulos para todos os gostos. 
“Quero mostrar a diversidade do vinho, tirando 
esse estigma de que a bebida é só para a elite. 
Vinho até pode ser chique, mas o chique  
é para todos.” @confrariadaspretas

claudia.com.br novembro 202214
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Voltando o foco para educação, cultura, 
diversidade, com sede de empreender. É assim 
que mulheres como a baiana Solange Borges 
(no alto, à esq.), de 59 anos, transformam 
a realidade ao seu redor. Ela é criadora do 
Culinária de Terreiro, um restaurante na região 
metropolitana de Salvador, onde os clientes 
vivem uma imersão na história da comida 
afrobrasileira. É pelo sabor e amor no seu 
tempero que Solange combate a intolerância 
religiosa e lembra que "as mulheres pretas 
são as maiores empreendedoras deste país". 
Não à toa, ela é um dos nomes do projeto 

Potencializadoras, uma parceria especial 
entre CLAUDIA, PretaHub e Meta, que traz  
15 mulheres que se destacam em seus 
negócios e iniciativas sociais próprias. Todas 
elas são retratadas pelos fotógrafos Helen 
Salomão e Wendy Andrade e, a cada quinta-
feira, seus perfis são publicados no nosso 
site, claudia.com.br, e redes sociais. "Ser uma 
potencializadora é transformar vidas com o 
grão de areia com que podemos contribuir", 
diz Priscila Jesus (no centro), 30, uma das 
administradoras do sítio Ebenézer, no interior 
de Goiás, onde ela, a irmã e os pais criaram 
o roteiro cultural e gastronômico Sabores e 
Saberes do Cerrado Goiano, através do qual 
fortalecem a agricultura familiar na região.  
Já a paraense Noranathan Guimarães (abaixo), 
26, criou o ResistEnem, que transformou 
o WhatsApp em sala de aula durante a 
pandemia de Covid-19 para ajudar alunos 
de todo o país a combater a precarização 
do ensino remoto. “Apesar de parecer um 
trabalho pequeno, é grandioso, porque 
estamos mudando mundos", comemora. 
As fotos do projeto serão expostas no Memorial 
da América Latina, em São Paulo, nos dias 3 e 4 
de dezembro. (JOANA OLIVEIRA)

EMPREENDEDORISMO

Potencia-
lizadoras
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Ins-pira

Do street style das semanas de moda internacionais 
para o seu guarda-roupa: veja quais tendências vale 
investir pensando a longo prazo. Afinal, ser chique 
hoje é também pensar na usabilidade das coisas

ALTA VOLTAGEM 
Toda temporada, alguma cor fica em evidência nas 
calçadas, entre um desfile e outro. A tonalidade da vez 
é o laranja, e em diferentes nuances. A francesa Debbie, 
do @blackhey, (à esq.) optou por uma versão mais neon 
(outro grande hit que parece não sair das produções 
fashionistas), usada pontualmente. Para equilibrar, 
o bom e velho branco nas peças principais. Já Sarah 
Monteil, também francesa que você pode acompanhar 
pelo @_sarahbiii_, se jogou no conjuntinho estampado, 
com estruturas interessantes para brincar com a ideia de 
volume e forma. Note que ambas arremataram o visual 
com uma bolsa amarela. Fica a dica ;) Fo
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MODA

Direto  
das ruas

EM MOVIMENTO 
Um acabamento que sempre tira qualquer look do lugar-
comum é o plissado, como mostra a influencer taiwanesa 

Molly Chiang (@molly_chiang) na entrada do desfile 
Primavera/Verão da Dior. Note a saia: ainda que nude, ela 

vira a peça-chave pela estrutura e fenda estratégica. Por aqui, 
além da maison, você também pode encontrar ótimas opções 
nas marcas brasileiras Neriage, Von Trapp e Apartamento 03.
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DUPLINHA 
Todo mundo que tem uma amiga de longa 
data já passou pela situação de, sem querer, 
aparecer no rolê (ou no trabalho) com roupas 
muito similares — culpa da convivência. 
Sorte que agora vocês podem fazer isso com 
consciência e sair por aí combinandinho. 
Desde a versão full look idêntico, salve os 
acessórios (à dir.), até o tecido e/ou paleta 
de cor similares para criar uma atmosfera 
conjunta. Agora é posar para a foto e  
atualizar o feed com sucesso.

Arezzo, 
R$ 439

Valentino  
Garavani, 
R$ 7.150  

na Farfetch

Zara, 
R$ 329

Versace, 
R$ 8.260  

na Farfetch

Sapatos vão e vêm com a velocidade que a 
princesa perde seu par nas escadarias de um 
castelo? Talvez, mas alguns modelos versáteis 
tendem a voltar para a cena da moda. Tipo 
o salto (altíssimo) plataforma com tira no 
calcanhar. A culpa desse revival é da Versace, 
com o modelo Aevitas Medusa, e também 
da Valentino, com o Tan-Go revisitado — 
ambos das coleções Outono/Inverno 2022 das 
marcas. Perfeito para festas (oi, fim de ano!), 
os pumps também podem ser usados à luz 
do dia. Caroline Daur (@carodaur) dá a pista: 
combinando com micro comprimentos para 
elevar a vibe barbiecore à novos patamares.

GET THE LOOK

A Cinderela 
tá diferente
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Em profundidade

TEXTO PAULA jACOB  FOTO THIAGO SANTOS  STYLING RENATA BROSINA E PAULA jACOB   
BELEZA VANESSA SENA CONCEPÇÃO VISUAL EDUARDO PIGNATA

Não esse que tem um limite para as asas, mas aquele que justamente sabe brincar 
entre o pé no chão e a cabeça nas nuvens. Aqui, um dos atores mais talentosos do 
país mostra como o afeto e os sonhos também fazem parte do processo criativo

O VOO DE 
ÍCARO
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terno da coleção 
exquisite, preço 
sob consulta, 
Gucci. anéis 
b.zero 1, preço sob 
consulta, Bulgari
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Em profundidade

xtraordinário. Talvez essa seja 
a melhor palavra para descre-
ver Ícaro Silva. Pisciano 
nascido no dia 19 de março, 
data que também celebra o 
aniversário de sua mãe, ele 

ganhou nossos corações como Rafa, em Ma-
lhação (2004-2007). Antes disso, porém, já 
tinha escrito livros infantis — seu contato 
com a literatura foi incentivado pelo pai — e 
atuado, aos 11 anos, na novela Meu Pé de 
Laranja Lima (1998), da Band. Hoje, aos 35, 
ele coleciona papéis emblemáticos na TV, no 
cinema e no streaming. Inclusive, está no ar 
como Leonardo, seu primeiro vilão, em Cara 
e Coragem, da Rede Globo. Mas descobriu no 
teatro musical uma outra liberdade. De Elis, 
A Musical (2013-2016) até Romeu e Julieta 
– O Musical (2018-2019), ele usa os palcos 
para fazer o espectador acessar a sua criança 
interior. "Eu quero ver a cultura preta queer 
num lugar gracioso. E quando falo isso, é no 
sentido literal da palavra: do que é a graça 
divina, iluminado pela beleza espiritual", 
conta. Depois do sucesso de Ícaro and The 
Black Stars, ele rascunha um novo projeto 
que inclui álbum e show, "mas não é só sobre 

E
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música, é também performance, dança, beleza e estética 
negra". A capacidade heróica que essa vertente artística traz, 
segundo ele, é um sopro de vida. "Isso para um sonhador é 
lindo." E para quem tem nome de mito grego e Carolina 
Maria de Jesus como uma de suas referências, nada poderia 
ser menos que extraordinário — veja só. "Quando li Quar-
to de Despejo, pensei: 'que mulher mágica!' Ela estava na 
favela, na década de 1950, e decidiu escrever um livro. Ela, 
para mim, era uma sonhadora nata." Longe dos holofotes 
e das fofocas de internet, a conversa a seguir caminha entre 
passado, presente e futuro, resgatando memória, projetando 
ideias e reverenciando o poder do afeto. Prazer, Ícaro Silva:

Camisa, preço sob consulta; sobretudo, r$ 24.170; 
e calça, r$ 15.800, tudo Gucci. ear cuff, r$ 580, 
Elisa Parpinelli. na pág. anterior, sobretudo, 
preço sob consulta, Dior Men; corset, Ateliê 
Artedosmons; e calça, r$ 638, João Pimenta. 
bota, preço sob consulta, Gucci; e chapéu, acervo

Aos 35 anos, olhando em retrospecto, o que 
foi importante na construção do Ícaro de 
hoje? Uma coisa muito nítida e especial, e que 
eu consigo ver com a maturidade, é ter tido uma 
família estruturada. Porque a desestruturação 
é uma realidade brasileira: muitas com mães 
solo ou aquelas em que os pais têm uma relação 
difícil e se separam com os filhos ainda crianças… 
Mas a minha sempre foi afetivamente estável. 
É uma coisa que fez (e faz) diferença na minha 
vida. A minha mãe nos deu muito amor e carinho, 
ela também tinha conversas com a gente em 
relação à autoestima e ao nosso senso de beleza. 
E meu pai sempre quis que a gente fosse corre-
to. Isso me endureceu em vários aspectos, mas 
também me preparou para o mundo, que é duro. 
E quando o seu corpo é dissidente, ou seja, se 
você é mulher, ou preto, ou LGBTQIA+, você 
vai passar por momentos em que é preciso ter 
ferramentas afetivas, e meus pais trouxeram isso 
com bastante dedicação. 

Um afeto transformador, imagino. Eu cresci 
na periferia [em Diadema, São Paulo], sem 
recursos, mas nunca faltou afeto. E isso é muito 
legal porque, quando eu era criança, queria ter 
coisas materiais que não podia, mas eu acredito 
que o cuidado curou essas feridas. Hoje, adulto, 
entendo que o que eu mais precisava, e tive, era 
esse afeto o tempo todo. 

Isso te ajudou no trabalho? Depois dos 30, 
entendi que a minha função nesse planeta é 
comunitária, e isso também tem a ver com a 
minha mãe, com a minha família, com o senso 
de comunidade que uma pessoa da periferia 
desenvolve. Tenho uma memória que amo da 
infância: morávamos em uma favela que foi se 
construindo, de barracos para casas de alvena-
ria. As pessoas estavam ganhando dinheiro e 
foram fazendo melhorias, mas, para isso, a 
ajuda uns dos outros se fazia necessária. Então, 
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Em profundidade

Me intitulo bicha preta, 
considerando o "bicha"  
um homem que se permite  
ser atravessado pelo  
feminino e que dialoga  
com ele honestamente

* 

body, r$ 125, 
João Pimenta 
para a Nuasis; 
corset, r$ 590, 
Nuasis; e calça, 
r$ 1.880, Misci. 
anéis e colar 
b.zero 1, preço sob 
consulta, Bulgari. 
na pág. seguinte, 
camisa-capa, r$ 
3.500; e calça, 
r$ 1.470, ambos 
Handred. brincos, 
r$ 1.100, Elisa 
Parpinelli
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tinha o "bater a laje" em troca de um 
churrasco. Guardo essas cenas de areia, 
concreto, cimento, da comida sendo 
feita. Era senso de comunidade, e ficou 
latente em mim. Vejo o quanto quero 
refletir isso no meu trabalho, essa 
importância da gente ser coletivo.

Um resgate que você fez, inclusive, 
no teatro-musical The Black Stars. 
Pensando nessa missão, quais co-
munidades você gosta de construir, 
considerando a sua relação com o 
público? Eu queria ter uma carreira 
mais low profile. Porém, aos 16, veio 
Malhação e, com ela, um contato com 
a fama bastante traumático. As reali-
dades brasileiras e os arquétipos 
construídos estão presentes. Por 
muitas vezes, eu via refletido em mim, 
mesmo sendo uma pessoa famosa, 

esse subjugo que o racismo traz ou a 
naturalização da superexposição. São 
vários atravessamentos que fazem 
parte da experiência de uma pessoa 
preta queer no Brasil.  

Fui ficando mais velho e com um 
pé atrás para falar. Queria ser reco-
nhecido pelo meu trabalho e não por 
viralizar nas redes sociais; quero que 
as pessoas me vejam no teatro e na 
TV, e que aquilo encha os olhos delas. 
Contudo, nos últimos anos, percebi o 
quanto as coisas que eu falo geram 
identificação. E isso é poderoso, ainda: 
é uma chave transformadora, porque 
a gente entende que a nossa história 
[enquanto país] é conturbada. Estamos 
vivendo um momento de polarização 
extrema, e você vê que não existe es-
paço para escuta. Quando eu me 
percebo transformador nos meus 

discursos ou nos meus trabalhos, vejo 
que temos a chance de construir algo 
novo. Por isso, agora, o meu contato 
com o público vai no sentido de ab-
sorver e aprender. 

E, dentro de tudo isso, o que você 
faz para cuidar de si? Comecei a 
fazer terapia esse ano. Eu sempre fui 
meio jovem místico, indo para caminhos 
mais holísticos e espirituais. Mas, em 
2020, quando a gente precisou se 
trancar em casa e esperar sem saber 
o que iria acontecer, tivemos que olhar 
para dentro. Nesse tempo, desenvolvi 
o hábito — por favor, não dê risada 
— de tomar café da manhã. Foi isso 
que me fez perceber o quanto eu dei-
xava de me cuidar, o quanto o meu 
cotidiano não estava voltado para mim, 
o quanto eu gostava (e ainda gosto) 
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Em profundidade

Olhar para esse absurdo que é viver 
me traz a capacidade de sonhar. A própria 

conexão com o que é mais simples me faz 
enxergar que tudo é possível

* 
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vestido, r$ 3.180; 
sobre calça, r$ 1.900, 
ambos Misci. brincos, 
r$ 1.520; ear cuff,  
r$ 580; e colar,  
r$ 990, tudo  
Elisa Parpinelli
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Em profundidade

de bancar o super-herói (estou traba-
lhando na terapia). E isso é algo 
bastante característico do que a socie-
dade entende por ser homem. Estou 
desconstruindo muita coisa, e uma 
delas é essa falta de autocuidado como 
uma certificação de masculinidade. 

Como tem sido essa 
desconstrução toda? 
Tenho tido mais con-
versas comigo mesmo. 
É libertador, embora 
dolorido, perceber que 
precisamos ser hones-
tos com nós mesmos. 
Tentar fugir da nobre-
za eterna, algo que vejo 
bastante ligada à mas-
culinidade preta. Essa 
invulnerabilidade — e 
não falo nem do "não 
chorar". É mais sobre 
uma imagem impecá-
vel, novamente, do 
super-herói, de ser 
sempre nobre nas ati-
tudes e pensamentos. 
Agora, eu me permito 
viver os sentimentos 
ruins que tenho para 
eles não ficarem presos 
dentro de mim. Me 
permito sentir raiva e 
frustração; faço carinho 
na minha criança in-
terior. Olho para as 
coisas com um pouco 
mais de racionalidade: 
é através dela que eu 
liberto as minhas emoções. A racio-
nalidade é entender-se vulnerável. 
Eu tenho mais acolhimento comigo, 
com o Ícaro torto, o Ícaro raivoso, o 
Ícaro arrogante. Eu tento ser quem 
eu sou, com todas as qualidades e 
todos os defeitos, justamente para 
conseguir melhorar.

E o seu encontro com o feminino 
dentro de você, te ajudou nessa 
desconstrução? Tudo está conectado, 
e meu abraço ao meu feminino está 
relacionado com a capacidade de 
ouvir. Tiveram coisas na minha vida 
que me fizeram olhar para a minha 

trajetória enquanto homem e ver como 
o meu feminino foi silenciado. Eu 
sempre fui uma criança sensível, o 
mundo me atravessava com muita 
força. As coisas me tocam, mas social-
mente vamos perdendo isso. Só aos 
21, na faculdade, entendi a minha 
energia feminina de cuidado, fluidez, 

afeto e capacidade de escuta, coisas 
intrínsecas ao teatro. O equilíbrio 
entre feminino e masculino em nós 
vamos buscando ao longo da vida. Me 
intitulo bicha preta, considerando o 
"bicha" aquele homem que se permi-
te ser atravessado pelo feminino e que 

dialoga com ele hones-
tamente. Eu entendo 
totalmente a minha 
masculinidade porque 
sei exatamente onde 
está o meu feminino.

Você fala bastante em 
sonhos. Pensando no 
seu nome, na sua pro-
fissão, o que seria esse 
direito de sonhar? Eu 
adoro esse arquétipo do 
sonhador, do Ícaro, das 
asas. Meu pai me deu 
esse nome. E eu acho 
isso bonito porque é 
uma semente de um 
sonhador que estava 
preso dentro dele. Para 
mim, é um presente. 
Não sei o quanto o ar-
quétipo me influenciou 
ou o quanto eu o in-
fluenciei, mas é asser-
tivo, porque eu vejo 
nessa capacidade de 
sonhar a possibilidade 
de se alinhar com a 
humanidade. Gosto de 
dizer que eu tenho o pé 
no chão e a cabeça nas 
nuvens, olhando para 

além da Terra, observando tudo o que 
é vida, lá fora e aqui dentro. E olhar 
para esse absurdo que é viver, me traz 
a capacidade de sonhar. Ou seja, a 
própria conexão com o que é mais 
simples — porque o simples já é ex-
traordinário — me faz enxergar que 
tudo é possível. 

Camisa,  
r$ 560; e saia, 
r$ 594, ambos 

João Pimenta. 
botas, r$ 7.800, 

Louboutin. 
brincos, r$ 3.600, 

Olsen K, e ear 
cuff, r$ 650, Elisa 

Parpinelli
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amor&sexo

A vida depois
EXPERIENCIAR UM RELACIONAMENTO ABUSIVO
CAUSA MARCAS SÉRIAS E DOLOROSAS.
ESPECIALISTAS MOSTRAM OS POSSÍVEIS CAMINHOS
PARA UMA SUPERAÇÃO PSICO-EMOCIONAL

DE MÃOS DADAS 
Karina Vieira conta como  
conheceu Gabi Oliveira, sua amiga  
e parceira do podcast Afetos

CORPO, FALA 
A importância de aceitar 
e abraçar o carinho  
que vem dos outros
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Papo aberto

Para contar sua 
história, escreva para 

papoaberto@abril.com.br

Como transformar uma relação
de admiração em amizade e 
parceria profissional capaz de 
acolher vivências diversas? Karina 
e Gabi conseguiram seguindo 
juntas os caminhos do autoamor

Trilha 
de 
cuidado

KARINA VIEIRA EM DEPOIMENTO A SARAH CATHERINE SELES

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILREVISTAS



Afetos, já que abraçam os sentimentos ‘positivos’ e 
aqueles considerados ‘negativos’, mas que nos 
movem de alguma forma.

Lançamos sem nome, sem nada. E, a partir de 
2 de junho de 2019, o Afetos entrou no ar em todas 
as plataformas de podcast no país. Quando lança-
mos o primeiro programa, tivemos uma ótima 
receptividade tanto do público quanto dos nossos 
amigos que já sabiam e nos apoiavam. 

Eu e a Gabi temos vivências muito diversas. Nós 
temos histórias familiares pouco similares, expe-
riências acadêmicas diferentes, vivências amorosas 
muito distantes e acho que é isso que enriquece o 
encontro. Nosso desejo ao fazer esse projeto é 

dialogar e mostrar a pluralidade 
dos corpos negros, que podemos 
pensar de maneiras diferentes, 
discordar e somar, sem deixar de 
ter uma troca saudável. 

Nos aproximamos depois do 
programa, além de ser um trabalho 
que a gente gosta muito de fazer. 
Temos que estar em contato fre-
quente para colocar os episódios 
no ar toda semana. O que tenho 
com a Gabi atravessou os muros 
de uma relação de amizade e se 
transformou numa parceria pro-
fissional, que agora se materializou 
no livro Cartografia dos Afetos: 

Uma conversa sobre vivências, descobertas e os 
caminhos do autoamor (Companhia das Letras).

E afeto também é a palavra que define as ou-
vintes do programa, que compartilham suas vi-
vências e encontram um espaço aberto ali. É um 
retorno muito íntimo, a gente fala de temas que 
são muito caros para algumas pessoas, especial-
mente para mulheres pretas. 

Para mim e para a Gabi, é muito incrível receber 
relatos e esse carinho, porque elas acreditam e 
sentem na gente um acolhimento que, de outra 
forma, elas não teriam. Muitas comentam que se 
sentem como nossas amigas, que quando nos es-
cutam, parece que estão ao redor de uma mesa. 
São essas conversas íntimas que queremos.” 

29claudia.com.br novembro 2022

m 2009, eu participava de 
um coletivo de mulheres 
negras, o Meninas Black 
Power, que tinha sede no Rio 

de Janeiro e era composto por meninas de todo o 
Brasil. Nós começamos a fazer um evento anual 
com palestras, shows, feira de empreendedores 
pretos e oficinas. Em uma das edições, sediada na 
Fiocruz, a Gabi Oliveira foi uma das palestrantes. 
Eu já a conhecia pelo canal no YouTube, por acom-
panhar seu trabalho. Mas a partir daquele encon-
tro, a gente ficou mais amiga, mais íntima. Come-
çamos a conversar durante o evento e, desde então, 
não nos soltamos mais.

Nossa relação foi se estreitan-
do ao longo dos anos, nos tornamos 
companheiras de shows, com 
conversas noites a fio, comparti-
lhando sonhos e desejos. Em uma 
dessas trocas, comentei com ela 
sobre a possibilidade de fazer um 
podcast e que teria que ser com 
outra mulher negra. Na hora, ela 
disse que também tinha planos 
de começar um podcast e falamos 
‘Vamos fazer juntas!’. 

Começamos a pensar sobre 
qual seria o fio condutor do pro-
grama, não queríamos falar 
apenas sobre racismo, porque 
entendemos que a nossa negritude está para além 
do sofrimento que as outras pessoas poderiam nos 
causar por sermos quem somos. 

Em 2019, tinha muita gente fazendo podcast, 
mas não tinha, pelo menos, no nosso radar, nenhum 
podcast que falasse das coisas que a gente queria 
ouvir: a subjetividade dos seres humanos e a plu-
ralidade dos corpos negros. E foi nesse mote que 
a gente começou a fazer o primeiro episódio. 

Eu estava muito insegura para gravar e a Gabi 
me encorajou: ‘Porque não falamos, então, exata-
mente sobre insegurança? Esse projeto é pensado 
para falarmos exatamente sobre nossos sentimen-
tos e angústias’. Depois de entender o caminho 
que queríamos trilhar, decidimos que o nome seria 

“E

Il
u

st
ra

çã
o

 G
et

ty
 Im

ag
es

ENTENDEMOS
QUE A NOSSA 

NEGRITUDE ESTÁ 
PARA ALÉM DO 

SOFRIMENTO QUE
 AS OUTRAS PESSOAS 

PODERIAM NOS 
CAUSAR POR SERMOS 

QUEM SOMOS
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FANTASMAS
de uma relação abusiva

Relacionamentos
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az quatro anos que Ro-
berta Bento, 53, se sepa-
rou. Faz dois anos que 
ela sente que ganhou 

uma nova chance na vida. Após um 
casamento de três décadas, do qual 
sua única filha é fruto, ela se deu 
conta de que viveu um relacionamen-
to abusivo. “Sempre passava Dia das 
Mães, aniversários e outras datas 
comemorativas chorando, porque ele 
brigava comigo. Fazia eu duvidar de 
mim mesma. Se algo o desagradava, 
ficava dias sem falar comigo, chegou 
a passar um mês sem sequer me diri-
gir a palavra… Isso que dormíamos 
na mesma cama”, lembra a educado-
ra e empresária. Em 2018, quando o 
ex foi embora com uma amante — não 
sem antes convencê-la a vender a casa 
da família —, o mundo desabou. Ela, 
que era vice-presidente de uma mul-
tinacional e havia construído a esta-
bilidade financeira do casal, perdeu 
tudo. “Foi um susto muito grande, eu 
não queria acreditar que aquilo esta-
va acontecendo. Tive medo, não quis 
entrar na Justiça”, conta Roberta. Com 
a ajuda da filha, ela deu os primeiros 
passos para se fortalecer e curar as 
cicatrizes daquela relação. 

Mesmo sendo culta e independen-
te, Roberta não percebia que o trata-
mento de silêncio e o gaslighting (que 
faz a vítima duvidar de si) eram sin-
tomas tóxicos em seu casamento. “Era 
chocante me ver naquele lugar!”, 
lembra ela, que emagreceu 10 quilos 
em poucos dias. O primeiro passo para 
superar o trauma foi buscar terapia. 
“A psicoterapia ajuda a fortalecer a 
autoconfiança e a retomar o poder de 
decisão sobre a própria vida. A mulher 
aprende a impor seus limites em todas 
as relações interpessoais e acaba fi-
cando mais próxima de amigos e fa-
miliares, fortalecendo essa rede de 
apoio”, explica a psicóloga Vanessa 
Gebrim. 

Ela e a psicanalista Kélida Marques 
ressaltam que, com frequência, vítimas 
de relacionamentos abusivos sentem 
vergonha de procurar ajuda profissio-
nal ou mesmo de pessoas próximas, 
mas lembram que “a conversa cura”. 
“Os impactos emocionais após uma 
ruptura desse tipo podem ser até mais 
dolorosos do que aqueles vividos du-
rante essa relação. Há pessoas que 
sofrem alterações hormonais, gastro-
enterológicas e dores crônicas por 
conta das violências sofridas”, explica 

Kélida. Por isso, além da terapia, em 
si, ela recomenda grupos de apoio com 
pessoas que passaram por situações 
parecidas e estão em diferentes mo-
mentos de recuperação. 

DESEJO DE ISOLAMENTO
“Parecia que tinha uma faca entrando 
constantemente no meu peito. Mis-

F
TEXTO jOANA OLIVEIRA

Rancor, ódio, desejo de vingança e dor após o término 
de um relacionamento tóxico podem ser profundos, 
mas vale a pena passar por essa montanha-russa 
para curar as sequelas emocionais e se fortalecer

“Os impactos 
emocionais após 
uma ruptura 
podem ser até 
mais dolorosos 

do que aqueles 
vividos durante 
a relação. 
Há quem sofra 
de dores crônicas 
por conta de 
violências sofridas”
Kélida Marques, psicanalista
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Relacionamentos

tura de dor, angústia e saudade dele.” 
Assim Roberta descreve a montanha-
-russa de sentimentos que viveu du-
rante dois anos após a separação. Ela 
também enfrentou a falta de ânimo 
para fazer qualquer atividade ou so-
cializar minimamente, algo comum 
entre quem passa por esse tipo de 
trauma, de acordo com as especialis-
tas ouvidas por CLAUDIA. 

“A culpa, a raiva e a sensação de 
‘não mereço ser feliz’ são frequentes 
nesse primeiro momento após a rela-
ção abusiva e desencadeiam o desejo 
de isolamento. Mas é importante não 
deixar que a vontade momentânea 
dite a ordem do dia”, orienta Kélida 
Marques. A psicanalista recomenda 
que sejam feitas coisas simples, como 
uma caminhada ou uma brincadeira 
com o pet, por pelo menos cinco mi-
nutos diários para, assim, evitar que 
a vítima se feche completamente. 
“Esses cinco minutos já dão a sensação 
de dever cumprido. Se você pode fazer 
essas atividades sem aquela pessoa 
abusadora na sua vida, pode fazer 
muito mais”, reforça. 

Quando a dor ameaçava sufocá-la, 
Roberta reunia forças e mandava 
mensagens para sua rede de apoio, 
pessoas que a amparavam e a distra-
íam. “Me obrigava a sair com amigos, 
mesmo com vontade de ficar em casa”, 
conta. De acordo com Kélida, gestos 
como esse podem ser mais eficazes do 
que, por exemplo, a meditação. “A 
cabeça está cheia de ruídos. Deve-se 
olhar para dentro, mas não ficar em 
silêncio. Mesmo que você escreva seus 
sentimentos numa folha de papel 
qualquer para nunca mais ler, é im-
portante colocar para fora. E o papel 
não faz julgamento”, aconselha. 

Roberta dá o testemunho de que 
esse processo de recuperação está 

longe de ser uma linha reta. Era cons-
tante a sensação de “uma nuvem 
densa e pesada” pairando sobre ela 
quase todos os dias. Depois, vinha um 
dia menos pior, depois outro, depois 
outro... “Às vezes, achava que aquele 
desespero havia passado para sempre, 
mas ele voltava. Até que me libertei 
de vez”, compartilha. 

MEDO DE AMAR
Toda ruptura é um luto que pode ser 
ainda mais profundo para quem viveu 
uma relação abusiva, lembra a psicólo-
ga Vanessa Gebrim. Ela conta que, na 
clínica, algumas pacientes estranham Fo

to
 P

ex
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s

“Ele dizia: 
'Se você me 
deixar, nenhum 

homem vai 

te querer. 
E eu acabava 
me sentindo 
grata por ele 
estar comigo.”
Roberta Bento, educadora e empresária
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até mesmo a tranquilidade de uma nova 
rotina sem gritos, conflitos e violência. 
Um dos riscos, nesse caso, é a reinci-
dência em novos relacionamentos tóxi-
cos. Mas também é comum que mulhe-
res que passaram por isso tenham receio 
de se abrir para novas pessoas ou 
acreditem que não são dignas de um 
amor saudável. 

Essa crença é mais uma cicatriz 
deixada pelos abusadores. 

Por conta de um problema de saúde 
na infância, Roberta tem uma sequela 
que compromete um pouco seu modo 
de andar. Isso nunca havia lhe gerado 
um problema de autoestima, mas seu 

ex transformou-o num ponto fraco. “Ele 
dizia: ‘Se você me deixar, nenhum homem 
vai te querer’, e eu acabava me sentindo 
grata por ele estar comigo”, lembra. 

Hoje, ela se sente aberta a voltar a se 
relacionar, confiante de que as pessoas 
são diferentes e, portanto, nenhum 
relacionamento será igual ao outro. 
“Quando a pessoa consegue identificar 
o perfil de um abusador, fica mais difí-
cil cair numa armadilha”, explica Va-
nessa. A psicóloga recomenda, no en-
tanto, não sair de uma relação 
conturbada e logo engatar em outra. 
“Tome o tempo necessário para olhar e 
cuidar de si mesma.”

VIRAR A PÁGINA
Roberta diz que quase não sentiu 
raiva do ex-marido, apesar de tudo. 
Sua psicóloga teve a missão de ensi-
ná-la que estava tudo bem sentir isso 
também. Mas há pessoas que, depois 
de uma série de pequenas e grandes 
violências psico-emocionais (e até 
físicas), são consumidas pelo ódio e 
pelo desejo de vingança. É o caso de 
Ana, protagonista do romance Com 
Todo o Meu Rancor (Rocco), de Bru-
na Maia, que cria um plano sofistica-
do para dar o troco no ex, um cara 
pseudo-desconstruído que não passa 
de um abusador. Essa vingança fic-
cional envolve disfarces e identidades 
falsas, vigilância constante e intoxica-
ção do esquerdomacho em questão. 
Na obra, raiva e sarcasmo são armas 
contra o machismo. “É sobre uma 
pessoa que se recusa a ficar apenas no 
papel de vítima e mostra que o ódio 
das mulheres também é legítimo”, 
explica a autora. 

Na vida real, no entanto, por mais 
que reconheçam a legitimidade desse 
sentimento, as especialistas explicam 
que o desejo de vingança é mais um 
sinal de que a vítima ainda não está 
conectada consigo mesma. “Essa 
pessoa continua presa num relacio-
namento abusivo, mesmo sem a 
presença do abusador”, diz Kélida 
Marques. “Sofra, mas estipule um 
prazo para reagir. Chore, grite, soque 
a almofada. Porém, depois de alguns 
dias, comece a virar a página”, reco-
menda. O conselho de Vanessa Gebrim 
é canalizar a força desse sentimento 
pesado em algo com o qual a pessoa 
se sinta bem e orgulhosa de si mesma, 
seja o trabalho ou outra atividade de 
sua escolha. Porque, como Roberta 
aprendeu, a melhor forma de vingan-
ça é ser feliz. 
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uantas vezes você já 
abraçou com intensida-
de alguém e sentiu a 
pessoa constrangida se 

desvencilhando do abraço? Ou olhou 
nos olhos, mantendo o olhar, e perce-
beu o outro desviando? Ou quantas 
vezes você foi a pessoa que fez isso por 
se sentir desconfortável com um abra-
ço alguns segundos mais longo ou um 
olhar sincero que faz com que você se 
sinta realmente vista, desvendada? 

Vejo muito esse processo nos cursos 
tântricos que conduzo. As pessoas 
chegam com desconforto até de olhar 
nos olhos. Depois que as faço ficar 
mantendo o olhar com outro por vários 
minutos (algo que no tantra chamamos 
de tratak), acabam chorando emocio-
nadas porque aquela entrega à conexão 
fez com que elas se sentissem vistas 
na sua verdade, essa que elas escondem 
atrás das personas que incorporam 
para poder sobreviver. O mesmo se dá 
com o abraço. No início, fogem dos 
longos mas, em seguida, cedem e se 
veem vulneráveis e merecedoras do 
acolhimento daquele outro que, mui-
tas vezes, ela nem conhecia. 

As pessoas têm medo do afeto. O 
desconforto, na verdade, vem de não 
aceitar algo que é positivo: o prazer e 
a sensação de conexão. Isso nos colo-
ca num estado de profundidade maior 
que parece não ser autorizado no dia 
a dia por receio de que aquilo “possa 
parecer outra coisa”.

O medo dos sentimentos, muitas vezes, atrapalha a nossa 
conexão com os que estão a nossa volta. Permita-se sentir

Legalizar o afeto
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Corpo, fala
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O DESCONFORTO,  
NA VERDADE, VEM DE 

NÃO ACEITAR ALGO 
QUE É POSITIVO: O 

PRAZER E A SENSAÇÃO 
DE CONEXÃO
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Se conectar com alguém de forma 
profunda é das coisas mais potentes 
e prazerosas da vida, mas por algum 
motivo nos ensinaram que só deter-
minados tipos de relação merecem 
essa entrega. Sexo, trocas mais densas 
ou até palavras de carinho convenien-
tes fluem com mais facilidade. Mas o 
afeto espontâneo, de coração aberto, 
alma na cara, isso é constrangedor 

para muitos. Como se fosse algo para 
ser guardado única e exclusivamente 
para as relações amorosas legitimadas 
pela sociedade. 

Não deveria ser assim. Eu sempre 
falo: vamos legalizar o afeto. Ser ca-
rinhosa, dar calorosos abraços em 
quem você ama, elogiar quando der 
vontade (mesmo que aquilo pareça 
que veio “do nada” para quem o rece-
be), manter o contato pelo olhar sem 
medo de conectar, se permitir ter uma 
intimidade gostosa com alguém em 
uma relação casual ou sem rótulo 
estabelecido. 

Sinto que são essas relações casu-
ais as que mais sofrem com a dificul-
dade de expressão do afeto. Não é 
porque você foi carinhosa, porque 
disse o quanto estava gostando de 
estar com a pessoa, porque se impor-
tou com ela além da troca sexual que 
você quer casar e ter filhos e ficar para 
sempre. De novo: por medo de que 
o afeto pareça ser algo a mais, você 
fica se controlando e se privando da 
delícia que é cuidar, ser cuidada, se 
jogar no conforto da intimidade e da 
conexão, das trocas verbais e físicas 
que podem te trazer aquela sensação 
linda que vem do ato de ver o outro 
de verdade e ser vista de verdade 
também. Mesmo que só por uma 
noite, mesmo que só por uma sema-
na, mesmo que só por alguns minutos. 

Afeto não precisa ser nada mais. 
Afeto é só afeto. E você merece. 
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atualidades 
&futuros

Escrevivência
NA SUA CASA NO MORRO DA CONCEIÇÃO,
NO RIO DE JANEIRO, A GRANDE ESCRITORA
CONCEIÇÃO EVARISTO REIVINDICA O PODER
DA NEGRITUDE FEMININA E DA PALAVRA VIVIDA

CINEMA E TEVÊ 
Aumentar a diversidade no 
audiovisual é urgente para 
ampliar a representação

MENOS É MENOS 
Para equilibrar as economias, 
vale reduzir o consumismo e 
fazer melhores escolhas

REGENERE-SE 
Como as finanças 
regenerativas podem 
ajudar a salvar o planeta
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CONCEIÇÃO

IMOR TA L

Uma das vozes mais importantes da história da literatura 
brasileira, a escritora Conceição Evaristo abre sua  

casa para uma conversa generosa sobre família,  
criação, luta e memória, elementos que constroem  

sua escrevivência de afeto ao lado de Ainá,  
sua única filha e seu mais belo poema. Aos 75 anos  

e com uma força criativa inesgotável, a autora reivindica 
em seus textos o poder da negritude feminina 

e desafia o pensamento acadêmico hegemônico, 
dominado por homens e mulheres brancas

TEXTO jOANA OLIVEIRA   FOTOS jUH ALMEIDA   STYLING FABy PERNAMBUCO    
BELEZA SILVIA MEDEIROS   CABELO IRIS DE ALMEIDA LyRA   DIREÇÃO DE ARTE KAREEN SAyURI
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uando Joana Josefina Evaristo leu Quarto de Despejo, 
de Carolina Maria de Jesus, na década de 1960, passou 
a registrar num diário desde seus pensamentos até as 
menores ocorrências familiares e tarefas domésticas. 
Tomou gosto pela escrita sem imaginar que uma de 
suas filhas, a segunda mais velha de nove irmãos, viria 
a ser uma das vozes mais marcantes da literatura 

brasileira. Conceição Evaristo, mineira de 75 anos, não tem o hábito de es-
crever diariamente, mas se senta à mesa, todas as noites, com a filha Ainá, 
que, com lápis de cor e caligrafia caprichada, põe sobre papel palavras e 
desenhos que brotam em sua imaginação. Pela linha ancestral da memória 
que atravessa o tempo, avó, mãe e filha costuram uma vida-poema arrema-
tada em afeto. “É impossível pensar em mim, escrever sobre mim, sem con-
ceber Ainá”, diz a escritora laureada com o Prêmio Jabuti, em 2015, pela 
obra-prima Olhos D’Água (Pallas). “Ela é meu poema mais bonito”, acrescen-
ta, sorridente, sobre sua menina de 41 anos. 

É olhando para Ainá que Conceição melhor conjuga sua escrevivência, 
termo que ela cunhou há quase 30 anos para dar conta da própria literatura, 
“dessa vida que se escreve na vivência de cada pessoa, assim como cada um 
escreve o mundo em que vive”. A permanência de Ainá, nascida com uma 
condição genética que, segundo a medicina, limitaria sua existência a três 
meses, vibra em cada palavra da autora de Ponciá Vicêncio, Becos da Memó-
ria (ambos da editora Pallas), Insubmissas Lágrimas de Mulheres (Malê) e 
tantas outras obras. “Ter tido uma mãe amorosa, que comeu o pão que o 
Diabo amassou e deu conta de criar os nove filhos, sem nunca abandoná-los, 
me preparou para viver esse afeto com minha própria filha”, diz ela, com um 
lenço escondendo os cabelos crespos e grisalhos, recostada numa cadeira, 
com as pernas estiradas e os pés apoiados num banquinho. Conceição tem 
certeza que sua luta, ao lado da força do marido, Oswaldo Santos de Brito, 
falecido precocemente aos 54 anos, fizeram com que com Ainá vingasse. 

Q

claudia.com.br novembro 202240
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Vestido, Mônica 
Anjos. Anel, 

acervo pessoal
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É impossível pensar em mim, escrever 
sobre mim, sem conceber Ainá

Capa
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Há pouco mais de dois anos, mãe e filha se insta-
laram numa casa azul e branca, com janelas de ambos 
os lados, enfeitadas por pequenas flores amarelas, no 
Morro da Conceição — e a escritora brinca que é dona 
do lugar —, no centro do Rio de Janeiro. Apinhada de 
livros, cadernos, quadros e prêmios, a sala cheira ao 
café adocicado pelo qual dona Conceição é famosa. 
Da varanda, uma pequena faixa de mar ocupa o ho-
rizonte, porque a escritora precisa morar num lugar 
onde se veja água. Em Maricá, no interior do Rio, 
onde também tem residência, é um lago próximo que 
desanuvia sua vista. Se pudesse, Conceição escreveria 
dentro de rio. Ou numa mesa de bar. “Sem ninguém 
além da pessoa para me trazer cerveja. Escreveria 
assim noite e dia”, ri. E mesmo seu riso tem a cadên-
cia suave e pausada de sua voz. Especialmente nos 
finais de semana, é comum vê-la subir e descer as 
ladeiras do bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, até se 
sentar num boteco da região conhecida como Peque-
na África. Se estiver tocando um samba, de mãos 
dadas com Ainá, ela arrisca alguns passos. 

Conceição Evaristo é festeira. Sua assessora e ami-
ga, Ludmilla Lis, já perdeu as contas das vezes em que 
teve que retirá-la, a contragosto, de confraternizações 
em feiras e outros eventos literários para os compro-
missos de trabalho. Para a escritora, festa é também 
resistência. Ela, que tem “fama de assassina” por matar 
muitas de suas personagens, foi provocada certa vez a 
pensar narrativas alegres para sujeitos negros. E acei-
tou o desafio, apesar de reconhecer que, mesmo quan-
do concede finais felizes aos seus protagonistas, eles 
passam por uma saga de sofrimento anterior. “A feli-
cidade como reivindicação política é algo mais presen-
te na concepção de escritoras jovens. Na minha geração, 
ainda era muito necessária a reivindicação de direitos 
e a afirmação da nossa negritude”, reflete. 

Não que essa necessidade tenha cessado. A autora 
lamenta que ainda se celebre mais a autoria branca 
sobre a negritude do que a escrita de negros e negras 
sobre sua própria vivência. “Não à toa, Maria Firmi-
na dos Reis escreveu o primeiro romance abolicionis-
ta do Brasil, mas Castro Alves é quem é conhecido 
como o ‘poeta dos escravos’”, diz, referindo-se à auto-
ra negra que será homenageada este ano na Festa 
Literária Internacional de Paraty (Flip). Para ela, esse 
é apenas um exemplo de um tempo que não se fechou. 
“Essa afirmação da negritude na sociedade brasileira 
não está completa. O tempo todo precisamos repetir 
black is beautiful.”
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DOCES VINGANÇAS
Pode-se dizer que Conceição é uma escritora 
indisciplinada. Confia à própria memória as 
ideias que lhe vêm à mente. “Uma salva de 
palmas para quem anda com um caderninho 
na mão e anota tudo. Eu não faço isso, tenho 
preguiça. Acho que vou lembrar depois.” Uma 
única vez, sonhou com um poema inteiro, 
pronto. Acordou no meio da noite e decidiu 
colocá-lo no papel só na manhã seguinte. Quan-
do abriu os olhos de vez, as palavras tinham se 
esvanecido. Tampouco tem muita noção de 
tempo. É capaz de considerar seis meses uma 
eternidade e escrever uma obra inteira em três 
ou quatro dias. “Uma coisa que ajuda meu 
processo criativo é que fico muito tempo matu-
tando uma ideia. Escrevo mentalmente antes 
de levar para o papel. Aí, quando finalmente 
vou concretizar, é meio compulsivo. Fico com 
raiva se tenho uma interrupção corriqueira que 
me faça parar”, conta. E, entre os vizinhos que 
batem à porta, os carros que passam pela sua 
rua estreita e até o vendedor que grita “Olha a 
vassoura, aê!”, as interrupções são muitas. “Eu 
teria que morar numa ilha”, sentencia.

Nada em sua obra e em sua vida, no entanto, 
é ilhéu. A começar por seu devotamento à edu-
cação. Ela sempre trabalhou em escolas peri-
féricas e, hoje, é catedrática da Universidade 
de São Paulo (USP), além de realizar diversas 
palestras em outras instituições. “É uma missão 
política e intelectual, mas, antes de tudo, é algo 
que eu gosto. Tenho essa veia de professora.” Se 
a nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie alerta 
sobre o “perigo de uma história única”, Concei-
ção batalha contra um único viés de produção 
de conhecimento, principalmente no espaço 
acadêmico. Ela sabe que não está em disputa 
apenas o direito da fala, mas também o espaço 
de escuta. “Há uma diferença muito grande 
entre a minha voz, enquanto mulher negra, ser 

escutada, assumida e pensada como verdade e 
de uma mulher branca que diz o mesmo que 
eu.” Isso ficou evidente quando, durante o pro-
cesso de escrita de sua tese de doutorado, 
sentiu-se sufocada. Queria escrever de outra 
forma, mas foi subjugada pela linguagem aca-
demicista. “Fiquei revoltada.” E se refugiou, 
então, na ficção. “Foi quando escrevi Insubmis-
sas Lágrimas de Mulheres, um verdadeiro ato 
de insubmissão. Foi um livro muito pensado e 
organizado, escrevi com maldade, desafiando 
minha própria estética e narrativa.” Uma res-
posta altiva de uma escritora que, como ela 
mesma ressalta, não nasceu do dia para a 
noite, apesar de só ter alcançado reconhecimen-
to da crítica e do mercado a partir dos 71 anos. 
Ao contrapor a suposta fragilidade da lágrima 
à força da insubordinação, Conceição construiu 
um retrato da solidariedade e afeição entre 
mulheres, principalmente mulheres negras. 

É essa força de união que inspira seu traba-
lho. E é também por isso que ela não larga a 
cátedra para dedicar-se apenas à escrita. Sabe 
que seu nome e sua presença continuam abrin-
do portas para outras como ela. “Meus amigos 
até me chamam de mentirosa, porque a cada 
final de ano digo que vou parar de dar aula e 
me dedicar só à literatura no ano seguinte”, 
sorri. Mas ainda pesa também o fator financei-
ro. “Queria poder parar só para escrever, mas 
não posso ainda me dar ao luxo de recusar um 
trabalho prazeroso que é remunerado. Tenho 
que pensar na minha sobrevivência, pois ainda 
estou construindo a possibilidade de ter algum 
conforto”, admite. 

Se pudesse, ocuparia um grande espaço com 
seu acervo de livros, pôsteres, CDs e pinturas 
e o transformaria num refúgio de pesquisado-
ras e escritoras, que contariam com sua orien-
tação atenta e rigorosa, sempre permeada de 
afeto. “Gostaria de acompanhar mais de perto 

* 

Essa afirmação da negritude na sociedade brasileira não está 
completa. O tempo todo precisamos repetir: black is beautiful
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perto essa literatura contemporânea, fazer 
crítica literária principalmente de quem ins-
creve uma autoria negra na literatura brasilei-
ra. Uma autoria que alguns críticos e professo-
res não entendem ou da qual não querem nem 
saber. É triste que esses jovens ainda tenham 
que reivindicar o mesmo que nós reivindicáva-
mos nos anos 1980.” 

Conceição lamenta, mas persiste. Não à toa, 
paciência e esperança são suas palavras favo-
ritas no léxico do português. Assim como a 
vingança do verbo “vingar” que, na oralidade 
prezada por ela, significa “crescer”, “ter êxito”, 
“florescer”. A literatura é sua doce vingança na 
vida. Enquanto morava numa favela de Belo 
Horizonte e estudava para ser professora, as 
mulheres de sua família trabalhavam nas casas 
de escritores e intelectuais brancos que haviam 
reservado para ela esse mesmo lugar. “Vez ou 
outra,  também realizava serviços nessas casas 
de madames, mas meu destino na literatura foi 
traçado no útero materno, um destino de revi-
ravolta que contrariou a sina predestinada 
desse lugar de subalternidade. Minha vida 
vinga de outra forma”, celebra.  

É com essa postura firme e sem falsa modés-
tia que a escritora se considera vitoriosa também 
no seu pleito por uma cadeira na Academia 
Brasileira de Letras (ABL). Em 2018, com um 
clamor popular sem precedentes, que causou 
alvorço nas redes sociais e teve repercussão 
internacional, ela poderia ter sido a primeira 
mulher negra na instituição, mas recebeu ape-
nas um voto dos imortais. A Cadeira 7 foi con-
cedida ao cineasta Cacá Diegues. “Quem perdeu 
foi a ABL, porque era o grande momento dela 
provar ser um espaço democrático. Não impor-
ta se não fui a primeira negra a sentar lá, o que 
importa é que abri perspectivas. Porque dora-
vante candidaturas negras e indígenas surgirão 
para dar trabalho a esses intelectuais e fazer 

eles pensarem”, diz, celebrando na sequência 
conquistas como a da filósofa Djamila Ribeiro, 
que acaba de ingressar na Academia Paulista 
de Letras. “Minha geração semeou o caminho, 
mas é a geração dela, de Carla Akotirene [pes-
quisadora do feminismo negro] e tantas outras 
que concretizarão essa mudança”, profetiza. 
Enquanto isso, ela continua a escrever e se 
imortaliza na palavra, sua maior ambição. “Peço 
a Oxum, minha mãe, que fertilize minha cria-
tividade, que ela proteja meu vento criador.” E 
que todas as suas palavras e a vida-poema de 
Conceição nunca deixem de vingar. 

* 

Meu destino na literatura foi traçado no útero  
materno, um destino de reviravolta que contrariou  
a sina predestinada desse lugar de subalternidade
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Fazer um panorama histórico sobre a presença e 
representação de pessoas negras no audiovisual e traçar 

outras vivências para além dos estereótipos é uma 
forma de criar um imaginário mais rico para todos

TEXTO CARISSA VIEIRA  COLAGENS CATARINA MOURA

o divulgar a atriz Halle Bailey 
como a escolhida para inter-
pretar a princesa Ariel no li-
ve-action de A Pequena Sereia 

(2023), a Disney precisou admistrar uma avalan-
che de comentários negativos. Algumas pessoas 
não queriam ver uma atriz negra interpretando 
uma personagem que se popularizou no imaginá-
rio coletivo sendo branca e ruiva. Por conta disso, 
o vídeo de divulgação acumulou deslikes.

“Quando comecei a ver filmes, eu não me en-
xergava”, diz a pesquisadora e crítica de cinema 
Yasmine Evaristo (@yasminecomy). “Você deve 
criar personagens negros, mas também dá para 
ressignificar os que já existem. Eles são mudados 
o tempo inteiro: altura, cor do cabelo... Qual o 
problema de trocar a etnia?”, questiona. Por isso, 
a importância dos vídeos das meninas que virali-
zaram no TikTok, reagindo ao trailer com uma 

sereia negra, igual a elas. A diretora e fotógrafa 
Juh Almeida (@juhalmeida, que clicou a capa 
desta edição) diz que ficou tocada ao vê-las: “É algo 
que pulsa na gente. O coração fica quentinho”.

A indústria audiovisual foi construída através 
da lógica de pessoas brancas contando suas próprias 
histórias para um público também branco. O ci-
nema e a televisão apresentaram por décadas 
personagens caucasianos dos mais diversos tipos. 
Para quem sempre dominou a indústria audiovi-
sual, representação nunca foi um problema. Ago-
ra, se você é negro, a coisa é um pouco diferente.

Isso fica claro desde o surgimento do cinema, 
época em que as pessoas negras nem apareciam 
nas telas. Alguns anos depois, até tinham alguma 
chance, mas sempre em personagens caricatos. 
Um exemplo: em 1915, D.W.Griffith, um dos gran-
des pioneiros da indústria, lançou O Nascimento 
de Uma Nação. Tido como uma obra-prima para 

A

DIVERSIDADE 
IMPORTA
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muitos por estabelecer o padrão téc-
nico e narrativo para os filmes, ele 
também perpetuou e disseminou a 
desvalorização dos negros. Tudo isso 
com os atores brancos pintados de 
preto. Ou seja, a prática racista do 
blackface. E tem mais: ainda foi usa-
do como propaganda para grupos 
supremacistas brancos, associando 
aos negros a violência, o perigo e a 
irracionalidade. 

Mesmo quando a inserção de fato 
aconteceu, a lógica preconceituosa 
não ficou para trás. Falhas de caráter 
e subalternidade eram diretamente 
relacionadas à negritude. Outro 
clássico que não nos deixa mentir é 
E O Vento Levou (1939), de Victor 
Fleming, que trouxe a imagem da 
mulher negra sem vida própria, cujo 
os desejos não existem e ela só serve 
para cuidar das pessoas brancas para 
quem trabalha. 

“O lugar que foi dado para nós, 
pessoas negras, sempre foi o de per-
sonagens estereotipados”, pontua Juh. 
E de fato. Basta pensar nos persona-
gens negros de qualquer filme de 
diferentes gêneros cinematográficos: 
eles existiam sem profundidade, 
apenas facilitando o desenvolvimen-
to do protagonista branco. O que 
morre primeiro em um filme de terror, 
a melhor amiga negra que não tem 
história própria, o interesse amoroso 
negro que é trocado por uma pessoa 
branca... São inúmeros os exemplos. 

Contudo, a questão não está apenas 
no que se vê, como lembra Yasmine. 
“A gente fala muito sobre representa-
ção nas telas, mas também tem que 
pensar como isso está sendo feito fora 
delas. Quantas pessoas por trás das 
câmeras são negras? Pessoas pretas 
precisam ter em mãos o controle de 
contar suas próprias histórias.” É a 

partir disso que o audiovisual passa 
a trazer concepções que fogem dos 
clichês raciais e conseguem se comu-
nicar com mais pessoas do que só com 
um público branco.

Foi o que aconteceu nos Estados 
Unidos na década de 1970. Anos 
antes, a segregação racial não apenas 
era forte como também escancarada. 
Com a força dos movimentos de luta 
pelos direitos civis, empresários, 
diretores e atores negros se uniram 
para criar o Blaxploitation, movimen-
to feito por criativos negros para uma 
audiência também negra. Filmes como 
Blácula, o Vampiro Negro (1972), de 
William Crain, e Ganja & Hess (1973), 
de Bill Gunn, são alguns dos que 
ajudaram na autoestima das pessoas 
pretas que trabalhavam na indústria 
audiovisual e do público que até então 
mal se via nas telas. O problema foi 
que, na sequência, a concepção do 
que seria a negritude na tela caiu em 
outro lugar bastante questionável, o 
do sofrimento. Narrativas sobre es-
cravidão eram as únicas que permitiam 
atores serem premiados pelas suas 
performances. 

Para evitar que isso se repetisse, 
os negros da indústria do cinema e 
da televisão tiveram que traçar novas 
rotas e criar possibilidades para 
contar suas histórias de uma outra 
perspectiva. “Desde que comecei a 
trabalhar, tinha em mente que só iria 
construir imagens positivas de pes-
soas negras, porque não é o que 
costuma ser colocado na mídia. Eu 
quero que as minhas imagens trans-
mitam amor, afeto, que sejam pesso-
as negras amando, celebrando e 
apenas existindo. Porque a gente é 
sempre colocado num lugar de dor e 
violência, como se nossa história 
fosse resumida a isso”, diz Juh.

CONFIRA 5 DADOS 
SOBRE NEGROS  
NO AUDIOVISUAL  

1. 18% das  
pessoas negras em  
todo o mundo sentem  
que são retratadas  
como criminosas

  
2. negros são apenas 
13,3% do elenco  
dos filmes brasileiros

3. quando um diretor  
é negro, aumenta em 
65,8%  a chance de  
ter mais um ator ou  
atriz negros no elenco

4. mulheres e garotas 
negras são apenas 
3,7% dos protagonistas  
nas maiores bilheterias 
da última década

5. 29,3% das 
mulheres negras 
são retratadas como 
violentas, já as 
mulheres brancas  
são 24,6% 

Fontes: 1. Paramount Global;  
2 e 3. Diversidade de gênero e raça 
nos lançamentos brasileiros, Ancine, 
em 2016; 4 e 5. Geena Davis Institute 
on Gender in Media em 2019
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ENFIM, UMA MUDANÇA
Uma nova onda invadiu Hollywood com bastante força 
— e ainda bem. Os blockbusters Pantera Negra (2018), 
de Ryan Coogler, e A Mulher Rei  (2022), de Gina Prin-
ce-Bythewood; e os premiados Moonlight (2016), de 
Bary Jenkins, vencedor do Oscar de melhor filme em 
2017, e Corra! (2017), de Jordan Peele, que ganhou me-
lhor roteiro original no Oscar 2018, são alguns desses 
exemplares. “Os blockbusters alcançam algumas pesso-

as que não seriam impactadas 
fora do mainstream”, comenta 
Yasmine. E é importante que 
essas vozes ecoem, porque abrem 
mais espaço para outros cineastas 
e filmes.

No Brasil, não é diferente. 
Apesar de gradual, a mudança vem 
acontecendo. Segundo o professor, 
pesquisador e curador da Mostra 
Internacional de Cinema Negro, 
Celso Luiz Prudente, “é no Cinema 
Novo que começa a nascer o cine-
ma negro brasileiro”. E, apesar das 
desigualdades existentes no país 
e de uma lógica que coloca o negro 
como o outro, vemos, cada vez mais 
(e felizmente), realizadores crian-
do narrativas audiovisuais que 
refletem a pluralidade das vivências. 
“No cinema negro, a pessoa deixa 
de ser objeto e se torna sujeito. É 

o negro falando dele mesmo”, reflete Celso.
Artistas como Grace Passô e Glenda Nicácio, que nas 

suas produções apresentam as diferentes experiências da 
mulher negra, são prova desse novo audiovisual brasilei-
ro que faz questão de enaltecer um olhar mais amplo 
diante das representações.

Outro caso é o de Marte Um (2022), de Gabriel Martins, 
atual selecionado do Brasil para a disputa do Oscar 2023. 
Filme sobre uma família negra da periferia de Minas 
Gerais, aborda não apenas a situação político-social do 
Brasil, mas também como existem outras histórias para 
serem contadas. Narrativas que podem ser sobre dificul-
dades, mas incluem sonhos, amor e beleza. Porque pes-
soas negras também são bonitas e capazes de jogar essa 
poesia no mundo. 

PARA SE APROFUNDAR  
NO AUDIOVISUAL NEGRO

“O lugar que foi 
dado para nós, 
pessoas negras, 
sempre foi o de 
personagens 
estereotipados, 
mas tem 
acontecido um 
movimento para 
que a gente 
ocupe espaços 
no audiovisual.” 
Juh Almeida, diretora e fotógrafa

Horror Noire (DarkSide,  
R$ 64,90) Robin R. Means Coleman 
traça um panorama de como o negro  
foi colocado em cena dentro de  
cada época do cinema de horror 
norte-americano.

A Negação do Brasil  
Um documentário sobre a história 
do negro na TV brasileira durante 
o século XX, feita pelo cineasta e 
pesquisador mineiro joel Zito Araújo.

Racismo Recreativo (Jandaíra, 
R$ 36) Através da análise de alguns 
personagens da comédia brasileira,  
Adilson Moreira apresenta o conceito  
de racismo recreativo e como ele  
é negativo para pessoas negras.

Cultura

claudia.com.br novembro 2022 53

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILREVISTAS



Oferecimento de

Para não perder 
O CONTROLE

Ano de instabilidades e incertezas, 2022 está 
chegando ao fim. Para finanças mais equilibradas, 

ainda dá tempo de experimentar práticas como 
essencialismo, minimalismo e capitalismo conscienteAcesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILREVISTAS



lerta ligado! O fim do 
ano chegou, época de 
sermos bombardeadas 

por estímulos para gastar dinheiro, 
muitas vezes além daquilo que de fato 
necessitamos. É tempo também do 
risco de estourar o cartão de crédito, 
queimar a reserva financeira e fazer 
dívidas. Portanto, mais do que nunca, 
é hora de trazer para a prática algumas 
teorias que já vimos aqui e ter critério 
seletivo para o destino do seu recurso. 
Estabelecer e adotar, nesse momento, 
um novo padrão de consumo pode ser 
uma alternativa para atravessar essa 
fase e começar um 2023 diferente.

No livro Essencialismo: A Disci-
plinada Busca por Menos (Sextante), 
Greg McKeown traça a mentalidade 
básica da pessoa essencialista, aque-
la que consegue eliminar o que não 
é essencial para ela mesma. Ele es-
tabelece aspectos do viver bem con-
sigo mesmo, trazendo para jogo 
cuidados com o nosso mais valioso 
patrimônio, o nosso corpo, envolven-
do a saúde física e mental. A narra-
tiva passa por como eliminar as 
muitas coisas que são triviais (“a li-
berdade de estabelecer limites”) e 
como reduzir esforços para as poucas 
necessidades vitais (“a genialidade 
da rotina e do foco”). 

Como o autor faz questão de res-
saltar ao longo do livro, existem 
muito mais atividades e oportunida-
des no mundo do que tempo e recur-
sos para investir nelas. “Não basta 
incluir entre as resoluções de ano 
novo dizer ‘não’ mais vezes, limpar a 
caixa de entrada de e-mails ou do-
minar alguma nova estratégia de 
administração do tempo. É necessá-
rio parar constantemente para se 
perguntar: estou investindo nas 
atividades certas?”, questiona. Vale, 
pelo menos, o exercício da reflexão. 
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nas mãos de poucos. Ainda assim, a 
proposta é que negócios “possam 
fazer muito mais do que apenas 
ganhar dinheiro”, como destaca o 
Instituto Capitalismo Consciente 
Brasil (ICCB). Portanto, a ideia que 
podemos maximizar aqui é buscar 
comprar de marcas que promovam 
resultados positivos na sociedade, 
no meio ambiente. e/ou diretamen-
te para pessoas e comunidades. Você 
sabe de onde vem o que você conso-
me? Quem fez aquele produto? Qual 
é a matéria-prima? 

Já há muitos que fazem esses 
questionamentos. Um estudo da 
consultoria Nielsen mostrou que 42% 
dos consumidores brasileiros estão 
mudando seus hábitos para reduzir 
seu impacto no meio ambiente, 58% 
não compram produtos de empresas 
que realizam testes em animais e 65% 
não compram de empresas associadas 
ao trabalho escravo. 

Independentemente do rótulo, ter 
consciência nas decisões de compra 
também tem impacto direto em suas 
finanças pessoais, uma vez que evita 
gastos desnecessários e além do or-
çamento. É viver bem dentro do seu 
limite e do limite do planeta. 

Assim como o essencialista, o es-
tilo minimalista também se popula-
rizou. Ele está relacionado a um  
indivíduo que se dedicou ao autoco-
nhecimento para concentrar os seus 
esforços ao mínimo que importa em 
sua vivência, — levando em conside-
ração sonhos e desejos, vale ressaltar. 
Qual é a diferença? Na lista do que 
você considera essencial, corte ainda 
mais para chegar ao mínimo confor-
tável para o contexto da sua vida. 

Paola Carvalho 
é jornalista especializada em 
economia e finanças pessoais

55claudia.com.br novembro 2022

TER CONSCIÊNCIA 
NAS DECISÕES DE 

COMPRA TAMBÉM 
TEM IMPACTO 

DIRETO NAS SUAS 
FINANÇAS PESSOAIS

O essencialismo e o minimalismo 
são práticas seletivas e não individu-
alistas. Ambos favorecem você e o 
planeta, uma vez que a sociedade 
consome mais do que a Terra é capaz 
de produzir. Em 2022, o Dia da So-
brecarga da Terra foi registrado em 
28 de julho: nesta data o planeta es-
gotou os recursos que os ecossistemas 
naturais conseguem renovar ao longo 
de todo o ano. Isso quer dizer que 
precisamos de 1,7 Terra para susten-
tar os padrões atuais de produção e 
consumo da população mundial.*

O movimento do Capitalismo 
Consciente tem a intenção de mudar 
o jeito de sermos capitalistas. É po-
lêmico, uma vez que o sistema econô-
mico está historicamente baseado na 
exploração de recursos naturais e mão 
de obra e na acumulação de capital 
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Finanças

Finanças
REGENARATIVAS

As chamadas ReFi já são consideradas o despertar de uma nova 
economia na qual o seu dinheiro, mais do que causar impacto 

positivo em comunidades locais ou globalizadas, poderá restaurar 
a saúde do planeta e potencializar pessoas comuns
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CL734-FINANÇAS REGENERATIVAS.indd   56 31/10/22   19:28

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILREVISTAS



ocê não precisa saber sobre 
criptografia de ponta a pon-
ta para usar o WhatsApp. 
Ta mbém não necessita 

desvendar a tecnologia blockchain para expe-
rimentar ferramentas que estão disponíveis no 
universo cripto. De forma geral, esses são 
serviços mais democráticos e descentralizados 
que incluem agora aqueles que fazem parte do 
movimento de Finanças Regenerativas (ReFi, 
na sigla em inglês). Em vez de motivar o acú-
mulo infinito de capital, a ideia aqui é permitir 
alocar o seu dinheiro em projetos que ajudem 
comunidades e todo o planeta. Num primeiro 
momento, pode parecer com-
plexo — claro, é uma novidade. 
Por outro lado, há brasileiros 
focados em desenvolver soluções 
alternativas para quem quer 
impactar o mundo.

“Essa mudança de menta-
lidade vem causando uma 
revolução. Em vez do lucro 
custe o que custar, uma das 
premissas do capitalismo, 
agora estamos vivenciando a 
construção de um sistema fi-
nanceiro mais consciente no 
qual as pessoas levam o com-
promisso de impacto socioam-
biental em consideração antes 
de investirem seu tempo, dinheiro e confiança”, 
afirma Michele Galvão, especialista em Finan-
ças Descentralizadas (DeFi), youtuber e idea-
lizadora do Projeto “Diversas Criptos”, que tem 
como objetivo trazer mais diversidade ao 
mercado de cripto moedas.

O ser humano tem um mecanismo natural 
para ajudar e servir o próximo. Mas também 
para se proteger. Hoje, a tecnologia permite 
unir esses impulsos em diferentes formas de 
contribuir ou investir, desde um PIX para quem 
segura um cartaz no sinal de trânsito, passan-
do por crowdfunding, a nossa famosa “vaquinha”, 
até investimentos nos chamados “fundos verdes” 

V e na mais nova modalidade ReFi. As plataformas 
que permitem a compra e venda de créditos de 
carbono, com a intenção de amenizar a crise 
climática, estão entre as mais conhecidas des-
se contexto. Mas as possibilidades vão além. 

Agora é possível, por exemplo, alocar o seu 
dinheiro para uma plataforma que mantém o 
seu capital investido e distribui o rendimento 
obtido no universo cripto para iniciativas atre-
ladas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Organização das Nações 
Unidas. O seu dinheiro segue sendo seu, o que 
transborda, ou seja, o rendimento, é distribu-
ído entre as iniciativas sociais cadastradas no 

sistema da plataforma global 
de finanças regenerativas Bor-
derless Money. 

“Acreditamos que para rege-
nerar o mundo, precisamos 
regenerar a sociedade”, defende 
a diretora de   Relacionamento 
e Parcerias da Borderless Money, 
Paula Barcellos. “Para criar as 
grandes fortuna s , extraímos 
riquezas, degra d amos áreas 
incalculáveis, s eja de forma 
ambiental ou social. Os millen-
nials (geração dos nascidos 
entre a década de 80 até o co-
meço dos anos 2000) herdaram 
trilhões, viram que não dava 

mais para repetir a exploração, chegaram nas 
práticas ESG (focadas no meio ambiente, social 
e governança corporativa, na sigla em inglês). 
Estamos em outra fase: já que neutralizar não 
recupera o passivo que geramos na história até 
aqui, regenerar  é pagar a conta dos nossos 
antepassados”, exemplifica.

De acordo com Paula, a ideia é que o inves-
tidor aplique seu capital ocioso na plataforma 
e disponibilize os rendimentos para propulsão 
da independência financeira de causas alinha-
das com a Agenda 2030 da ONU. “É o conjun-
to de todos os depósitos que vai gerar o rendi-
mento a ser distribuído entre as iniciativas.”
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EM VEZ DO LUCRO 
CUSTE O QUE 

CUSTAR, ESTAMOS 
VIVENCIANDO A 
CONSTRUÇÃO DE 

UM SISTEMA 
FINANCEIRO MAIS 

CONSCIENTE
michele Galvão, especialista 
em finanças descentralizadas

CL734-FINANÇAS REGENERATIVAS.indd   57 31/10/22   19:28

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILREVISTAS



Finanças

1) Tal qual a sua forma de consumir, 
 o seu investimento pode se tornar mais 
digital, consciente e social — tripé que 
permite fortalecer um modelo econômico  
mais transparente, justo e responsável.

2) Onde investir? Em fundos de renda fixa, 
multimercado e de capital privado. Mas não  
se restrinja ao “tradicional” mercado financeiro.

3) Já existem no país mais de 370 produtos  
e soluções blockchain criados para enfrentar 
desafios sociais e ambientais, o que abre 
oportunidades para investir com impacto 
também no mercado cripto. 

4) Há diferentes linhas de pensamento  
sobre “finanças regenerativas”, “economia 
regenerativa” ou “capitalismo regenerativo”.

5) A definição de valor e sucesso não deveria 
ser baseada apenas na taxa de retorno  
sobre o capital: 17% é melhor que 15%, 
independentemente das consequências  
para chegar nesse resultado. Será? 

6) A ilusão de que a Terra e os seus seres 
sejam matéria-prima a serem explorados 
visando o lucro infinito está criando um 
mundo conectado pelo adoecimento.

7) Na economia regenerativa, cada vez mais, 
os recursos monetários estarão em tecnologias 
capazes de renovar ecossistemas e sociedades.

UMA NOVA
ORDEM PARA  
O DINHEIRO

RENOVAR E TRAZER BONS IMPACTOS
Finanças regenerativas são aquelas que alteram 
a lógica do lucro, substituindo atividades que 
degradam por aquelas que agregam valor, na 
avaliação de Camila Rioja, líder na Celo Foun-
dation na América Latina, blockchain carbono 
negativa criada há dois anos para impulsionar 
o segmento de ReFi. “Estima-se que ativos ESG 
alcancem mais de 53 trilhões de dólares em 
2025, e que o mercado cripto alcance 50 trilhões 
de dólares em 2030. Ou seja: a intersecção 
dessas duas áre as é próspera e pode ativar 
grandes transformações já a curto e médio 
prazos”, calcula Camila. A principal rede de 
código aberto da Celo suporta hoje mais de  
1 000 projetos criados por desenvolvedores e 
artistas localizados em todo o mundo. 

“O Brasil tem todas as condições de liderar 
essa transforma ção: seja pela fauna e flora 
exuberantes e distintas em seus biomas, seja 
pela qualidade da sua produção científica e 
oportunidade de negócios, ou até mesmo pelo 
desafio da situação socioeconômica vigente”, 
ressalta Camila. Um projeto de destaque é a 
Impacta Finance, que é um agregador de solu-
ções e tendências da Web3 que podem auxiliar 
e acelerar a transição para uma nova economia 
3D (digital, descentralizada e descarbonizada). 
Segundo levantamento da Impacta, liderada 
por duas mulheres, Paula Palermos e Rafaela 
Romano, o país conta atualmente com cerca de 
400 iniciativas de ReFi na Web3. É um indica-
dor de que é possível usar o potencial tecnoló-
gico das criptomoedas para fazer dinheiro, 
enquanto um futuro mais sustentável e social-
mente justo é assegurado. 
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lifestyle

Talento de chef 
NO PRETO COZINHA, O CARISMÁTICO
RODRIGO FREIRE RESGATA SABORES
NOSTÁLGICOS PARA PREPARAR RELEITURAS
DE PRATOS E PETISCOS DA CULINÁRIA BAIANA

SONÍFERA ILHA 
Sem ruas, sem carros, sem poluição, a Ilha 
do Mel, no Paraná, é destino certo para 
quem procura refúgio em meio à natureza

BRISA BOA 
Apresentadora do Iron Chef: Brasil, 
Andressa Cabral abre as portas  
de seu apê arejado e verde no Leme
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ReceberReceber

Com caldo de  
leite de coco, 
azeite doce e um 
mix de pimentas,  
o mexilhão 
tem inspiração 
na costas do 
litoral baiano
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arisma é um daque-
les atributos ineren-
tes, não se aprende 
e não é possível trei-
nar para conquistá-lo: 

ou se tem ou não se tem. Rodrigo 
Freire é uma dessas pessoas que pa-
recem ter nascido com um brilho 
próprio, que cativam antes mesmo de 
proferir qualquer palavra. Basta uma 
visita ao Preto Cozinha para flagrá-lo 
distribuindo sorrisos pelo salão. Essa 
vivacidade é facilmente observada no 
modo de operação de seu restaurante, 
inaugurado em maio deste ano no 
bairro de Pinheiros, em São Paulo.

Quem o vê tão à vontade na cozinha 
não imagina que a preparação para 
gerenciar o negócio gastronômico veio 
da advocacia. Nascido em Salvador, 
o chef de 36 anos exerceu por um 
longo período a carreira na área de 
compliance. “Sou de uma das primei-
ras gerações da minha família que 
chegou ao nível superior. À época, as 
escolhas eram formações clássicas, 
como médico ou advogado. Abrir um 
negócio não era uma opção”, conta.

C Vindo de uma criação rodeada por 
grandes figuras femininas, Rodrigo 
cresceu observando a maneira com 
que sua mãe, tias e avó enfrentavam 
as dificuldades, e também como tudo 
se resumia a encontros, discussões 
acaloradas e celebrações sempre à 
mesa. “Eu cresci nesse ambiente em 
volta da comida. Mas isso se destacou 
mais quando vim para São Paulo. Essa 
falta fermentou dentro de mim e, a 
partir disso, o Preto nasceu, dessa 
saudade. Eu queria reviver esses sa-
bores”, comenta.

Mesmo quando mudou-se para a 
capital paulista para trabalhar em um 
fundo de investimento, em 2010, essas 
importantes figuras permaneceram 
influenciando seu caminho. Com a 
perda da avó, há cinco anos, Rodrigo 
foi tomado por uma necessidade in-
tensa de resgatar sua essência para 
tranquilizar o sentimento de ausência. 
A culinária, então, se tornou espaço 
para essa homenagem crescer, e ele 
voltou a cozinhar com assiduidade. 

"Quando comecei a estudar os 
pratos que iria oferecer, percebi que 

TEXTO MARINA MARQUES 
FOTOS PAN ALVES

Mais do que 
um espaço para 
imprimir sua leitura 
da culinária baiana, 
o Preto Cozinha 
resgata sonhos. 
Em seu primeiro 
restaurante, o chef 
Rodrigo Freire 
conquistou um 
feito: quem prova 
seus sabores 
nostálgicos, logo 
quer revivê-los

TRIBUTO À 
SAUDADE
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ReceberReceber

muitas das receitas da minha avó utilizavam a 
técnica de terreiro. Foi aí que descobri que ela, 
que era extremamente devota de Santa Bárbara, 
era filha de santo. E eu só soube disso muitos 
anos depois, porque ela utilizava essas comidas 
num contexto sincrético, naquela coisa baiana 
de misturar catolicismo, candomblé… Porque 
não há uma ruptura, como aqui. Por isso, minha 
cozinha é um caminhar desse entendimento, é 
pegar a receita de caldo de sururu de minha tia e fazer algo 
novo. Pegar o xinxim de galinha de minha avó e transfor-
mar num arroz”, revela. 

RELEITURA COM RAÍZES
Com um cardápio autoral, o soteropolitano vê no Preto 
Cozinha uma forma de expressar sua visão da gastronomia. 
Para isso, reuniu as receitas de família e os clássicos da 
culinária baiana, o que inclui as influências africanas e 
portuguesas, tudo executado à sua própria maneira. “Como 
ninguém me conhece nessa área, quis trafegar num local 

de tranquilidade. Porém, fazer o que todo mundo faz 
também não me interessa. Aqui, a atmosfera é simples, 
mas a arte, às vezes, é fazer o simples primeiro.” Apesar 
das técnicas aprimoradas acrescentadas, algumas mudan-
ças são impensáveis. Uma das farofas servidas na casa, por 
exemplo, deve ser dourada, para ser oferecida ao Orixá 
Oyá: “Eu não tenho a opção de diminuir o dendê, tem que 
haver respeito”. Toda releitura é feita a partir da perma-
nência das raízes dessa culinária, que, na visão do chef, 
ainda se encontra numa dependência do que é contado 
através das gerações, difícil de ser acessado pela literatura. 

De textura 
macia, o pão 
delícia é um 

clássico de 
Salvador que 

aqui ganha 
sabor intenso 
com o recheio 

de carne-louca

Para rechear  
o pastel, o chef 

prepara uma 
moqueca de  

arraia: "A arraia  
é como o frango  

no nordeste, 
pelo valor baixo 

em relação a 
outras carnes, 

acaba estando 
muito presente 

no dia a dia"
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Perfeito para 
acompanhar a 
feijoada ou até 
ser degustado 
só, o Pancadinha 
é um drinque de 
rum, leite de coco 
e limão siciliano

Para partilhar, 
o chef traz a 

belíssima feijoada 
de frutos do mar, 

que leva feijão 
branco cozido no 

caldo de camarão, 
polvo, lula, e 

acompanha farofa 
e arroz de coco
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Há alguns anos, quando decidiu 
pesquisar a história dessas receitas, 
ele se deu conta de que não seria tão 
simples quanto esmiuçar a culinária 
francesa, para a qual dezenas de pra-
teleiras nas bibliotecas são dedicadas. 
“Senti que tudo era fruto de um co-
nhecimento acadêmico não-culinário, 
de alguém que fez uma pesquisa sobre 
ancestralidade e apareceu ali no meio.” 
Foi então que encontrou a publicação 
A Arte Culinária na Bahia, de Manuel 
Querino — um inventário em que o 
autor faz considerações sobre as re-
ceitas africanas e afro-baianas.“Em 
uma das obras, me deparei com o 
termo ‘culinária afrodescendente’ e 
foi daí que pensei no meu apelido de 
infância, que é ‘preto’. Resisti em co-
locá-lo na porta do restaurante, porque 
parecia presunçoso, mas quando falei 
‘preto’ em voz alta, tive certeza que o 
nome era esse, assim como tive certe-
za que o cardápio era esse, o mobili-
ário era esse”, diz.

No menu, praticamente tudo se 
resume à cebola, camarão e leite de 
coco. O que muda é o jeito de preparar 
cada prato. “É uma técnica que não 
se ensina, porque durante muito 
tempo ficou relegada a um lugar de 
não acesso. Ou você é baiano e come 
aquilo na sua casa ou você não come”, 
afirma o chef. Com suas criações, 
Rodrigo tem buscado exteriorizar essa 

Receber

Boca de ZeroNove  
é o apelido baiano 
para uma pessoa 
corajosa, e também  
o nome desse coquetel 
autoral com gim, 
limão, canela
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Quando perdi minha avó, a chave virou. 
É nesse momento que a origem nos chama. 

Foi assim que comecei a reproduzir essas receitas, 
como um resgate de memória e dos laços da família

* 

Inspirado na 
receita de sua  
avó, o arroz de 
xinxim é caldoso 
e feito com 
sobrecoxa de 
frango desossada 
no molho de 
camarão seco 
e castanha
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A Safadinha, nome 
que Rodrigo deu  
a essa sobremesa  
de cocada e bolinho  
de estudante,  
é finalizada com  
brotos de coentro: 
uma forma original  
de trazer mais sabor  
e evitar o desperdício  
do ingrediente, 
presente em 
outros pratos
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gastronomia que sempre foi comum aos lares 
baianos. “Eu brinco que o xinxim é o prato mais 
injustiçado, porque não é usual sair para comê-
-lo em Salvador, é uma opção de todo dia. É 
preciso conversar sobre essas receitas, para que 
não se percam no tempo e virem coisa de livro 
de história”, exemplifica sobre seu carro-chefe.

Da mistura dessa vontade de fazer acontecer 
algo novo, sem abrir mão do essencial, o espaço 
ganha merecido reconhecimento na cena gas-
tronômica. “Isso aqui era um sonho muito an-
tigo que em algum momento morreu. Mas estou 

aqui para falar que a comida baiana não é menos 
comida do que a de ninguém. Entrei nessa para 
fazer o meu melhor diante dessa perspectiva. 
Eu fico até sem graça, porque parece presunção 
você falar bem de si mesmo, e até tempos atrás 
eu era um ‘zé ninguém’. Hoje, já posso dizer que 
a minha voz em algum momento vai ser ouvida, 
e essa é a parte mais louca.” Loucura mesmo, 
porém, seria fechar a audição, o paladar e os 
outros sentidos para a potência do Preto Cozinha. 
Quem prova uma vez, há de querer provar de 
novo, temos certeza. 
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TEXTO VIVIANE AUERBACH

Parece uma utopia: não há carros, nem estradas, 
nem poluição, apenas natureza, mar e, se der 
sorte, golfinhos. Bem-vindos à Ilha do Mel,  
seu novo refúgio de férias preferido

Desconectar 
é preciso

Experiências
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uando você estiver cruzando a Baía de 
Paranaguá, uma rápida travessia marí-
tima de 20 minutos, largue o celular. 
Esqueça as redes sociais, as notícias de 
última hora e respire fundo o envolven-
te perfume da brisa do mar. Pronto, você 
chegou à Ilha do Mel. Para quem está 
atrás de hotéis e restaurantes estrelados, 

esse cantinho no litoral do Paraná é o destino mais impró-
prio. Exatamente o oposto de qualquer pompa e circuns-
tância, por lá, o tempo e a vida têm ritmo próprio.

A área é totalmente protegida por uma dura e correta 
legislação ambiental que abrange desde o número de turis-
tas que entram simultaneamente no balneário — são per-
mitidos 5 000 por vez — até a proibição de carros e animais. 
Tudo pensado para a proteção da fauna e flora locais e, 
como não poderia deixar de ser, a experiência do viajante.

Quem poderia imaginar, em pleno 2022, andar por um 
lugar que não tem ruas? Pois a Ilha do Mel não tem. São 
vielas, bastante estreitas, todas de areia e margeadas pelas 
cerquinhas de madeira das casas, pequenos hotéis e restau-
rantes. Tampouco existe luz elétrica, a não ser a particular 
de cada propriedade. A vivência turística é basicamente 
feita toda a pé. Uma dica: programe-se para ir em uma 
noite de Lua Cheia, o espetáculo da natureza, aliado à 
inexistência de luz elétrica, é belíssimo.

Q
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Experiências

UM POUCO DE HISTÓRIA
Nos anos 1970, a Ilha do Mel foi des-
coberta por hippies. Transformou-se 
na meca da turma paz e amor, que 
deixou suas heranças para todos os 
lados. Na década de 1990, foi a vez da 
galera das pranchas chegar por lá. 
Porém, a história da Ilha do Mel re-
monta aos tempos do Brasil Imperial. 
Tombada pelo Patrimônio Histórico 
em 1975, até a colonização portugue-
sa era exclusivamente habitada por 
índios carijós. Mas a ocupação huma-
na vem desde a pré-história, conforme 
testemunham inúmeros sambaquis 
— montanhas construídas com cascas 
de moluscos, encontradas em quase 
todo o litoral brasileiro.

A região já era conhecida dos pri-
meiros europeus que vieram ao Brasil, 
contudo, somente com Hans Staden, 
no século 16, que foi criada a primeira 
carta da baía, com o Canal de Supera-
gui, a Ilha das Peças e a Ilha do Mel. 
Todavia, é no século 19 que a Ilha do 
Mel acaba se transformando em lo-
calização estratégica, com a constru-
ção da Fortaleza de Nossa Senhora 
dos Prazeres, em 1769, pelo Marquês 
de Pombal, para garantir a seguran-
ça do ancoradouro da Vila de Para-
naguá, por onde saíam do país ouro, 
madeira e erva-mate. À época, o 
Porto de Paranaguá era um dos mais 
importantes do país.

PÉ NA AREIA
Para quem se interessou pela vibe 
bicho-grilo do destino, vamos do co-
meço. São duas partes: um pequeno 
pedaço habitado e a Estação Ecológi-
ca. Dos seus 2 710 hectares, 95% são 
de áreas verdes com vegetação nativa, 
e apenas 200 hectares têm permissão 
para uso humano. A ilha é dividida, Fo
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majoritariamente, em dois grandes 
vilarejos: Nova Brasília e Encantadas. 
Ao todo, são 30 praias para explorar 
espalhadas em mais de 25 quilômetros.

Encantadas é o bairro mais movi-
mentado, onde fica o píer e o ponto 
de chegada de todos que vão à Ilha do 
Mel. Ali, o viajante encontra assistên-
cia à beira-mar, como bares e restau-
rantes, além da maior oferta de pou-
sadas, comércios e mercados. Já em 
Nova Brasília, o turista tem alguns 
poucos hotéis e restaurantes, e as praias 
são de natureza pura, nada além de 
vegetação, areia e mar.

Vale reforçar que a ilha não permi-
te a entrada de carros, não existe ne-
nhum tipo de rua ou estrada, isto é, o 

meio de transporte são nossos pés, por 
trilhas, ou uma boa bicicleta. Para 
quem está cansado ou tem dificulda-
de de mobilidade, os táxis marítimos 
são uma opção. Aproveite a vista.

MUITO CHARME
Esqueça, por ora, as grandes redes 
hoteleiras. A Ilha do Mel conserva os 
seus traços também na hora de dormir. 
A hospedaria local segue bem o perfil 
da ilha. São pousadas pequenas, al-
gumas bastante simples, com um 
aconchego quase de interior. O des-
taque fica com a Grajagan. Encravado 
de frente para o mar, em Nova Brasí-
lia, e para a Praia Grande, esse resort 
é point de surfistas e de quem busca Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILREVISTAS



Experiências

tranquilidade e conforto. Toda cons-
truída de madeira, com toques de 
decoração da Indonésia, a pousada 
conta com um ótimo restaurante es-
pecializado, claro, em frutos do mar. 
Tem suítes e chalés que podem aco-
modar até seis pessoas, com vista para 
o mar ou para o jardim do local, e usa 
boa parte de energia sustentável.

Se a ideia é desconectar pero no 
mucho, a estadia em Encantadas pode 
ser a solução. O bairro mais movimen-
tado da ilha entrega o descanso, sem 
deixar de lado um certo agito praiano 
ao longo do dia e à noite. A dica de 
hospedagem por essas bandas é a 
pousada Caraguatá. Simples, mas 
funcional, e com toques de hospedaria 
de praia, toda construída de madeira 
e bem ao lado do píer, isto é: você está 
a passos de tudo, restaurantes, praias, 
lojinhas, mercados e bares.

HOT SPOTS
Praia, natureza, caminhadas, quem 
não curte um relaxamento? Mas, além 
de um delicioso dolce far niente, a Ilha 
do Mel também conta com preciosi- Fo
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dades que valem a agenda e cada 
caminhada para conhecê-las. Prepa-
re o seu chinelo, escolha seu melhor 
tie-dye e não esqueça o protetor solar.

A mais movimentada e envolta em 
lendas é a Gruta das Encantadas. 
Patrimônio natural da região, é uma 
fenda num imenso paredão rochoso 
formado ao longo dos séculos pelo 
desgaste das pedras. A lenda conta de 
uma morada de sereias que encanta-
vam navegadores e perdiam o rumo 
de suas embarcações. Com ou sem as 
sereias, organize-se para sair um 
horário bem cedo, o lugar lota.

Já o Farol das Conchas, idealizado 
por Dom Pedro II, em 1872, precisa 
de fôlego. Para chegar ao topo do 
Morro do Sabão, uma escadaria de 
algumas centenas de degraus que pode 
intimidar os veranistas. Muna-se de 
uma garrafa de água e vá com um 
passinho devagar, porque a vista vale.

A Fortaleza de Nossa Senhora dos 
Prazeres, monumento militar com 
canhões instalados no alto do Morro 
da Baleia, é outro dos passeios imper-
díveis. Chega-se lá de duas formas: a 
pé, por uma caminhada pela praia de 
cerca de uma hora (na maré baixa), 
saindo de Nova Brasília, ou com um 
táxi marítimo. Se for pelo mar, apro-
veite a paisagem na Baía dos Golfinhos, 
é comum conseguir vê-los bem pró-
ximos das embarcações. Desconectar-
se nunca foi tão recompensador. 
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Na casa da chef, apresentadora 
e professora Andressa Cabral, no 
Leme, os bons ventos de criatividade 
e inovação se traduzem em plantas, 
móveis autorais e muitas cores

RAJADA
DE ALEGRIA

Indoor

TEXTO HELENA GALANTE FOTOS ANDRESSA GUERRA

udo há de se movimentar. É com essa 
certeza que a chef Andressa Cabral 
concebe seu apartamento no bairro do 

Leme, no Rio de Janeiro. “Para mim, é um sintoma 
muito grande quando você não é capaz de gerir o 
estado do lugar em que você habita. Nesse espaço, 
você precisa passar, o vento precisa soprar, a alegria 
precisa circular”, conta a também professora, empre-
sária e apresentadora, que estreou no início do segun-
do semestre deste ano na Netflix no comando do Iron 
Chef: Brazil, ao lado de Fernanda Souza. Quem quer 
provar as receitas de Andressa pode visitar o restau-
rante Yayá Comidaria Pop Brasileira ou o gastrobar 
Meza, ambos no Rio. Conhecer seu ambiente domés-
tico, porém, não é tão simples. “Eu sou de candomblé. 
Depois do meu corpo, que é minha maior morada, é 
na minha casa que eu guardo meus maiores segredos, 
faço as maiores comemorações e choro as maiores 
tristezas. É  um lugar que eu escolho quem vem, quem 
vai ser digno de dividir minha intimidade”, diz.

T

Andressa Cabral no quarto 
sob o verde pendente com 
Aipim e Bombom,  da raça 

yorkshire: “Queria um 
bicho para dar carinho. Eles 

vieram para enriquecer 
essa dinãmica familiar”
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Indoor

Com a mãe, aprendeu a sabedoria popular: “Coração dos outros 
é terra que ninguém pisa”. Escolher bem quem convida para entrar 
no seu santuário repleto de plantas, movéis originais e cores foi um 
jeito de preservar um equilíbrio sutil da casa, levando em conta as 
intenções de todos e também sua própria intuição. “Quem é de 
amém, que reze seus améns. Eu sou de axé. Minha casa é toda cheia 
de firmamentos  divide, sempre com uma mistura encantadora de 
leveza e assertividade. Entre os objetos repletos de sentido da sua 
decoração está um porrão que hoje funciona como vaso para um 
pau d'água (foto acima): “Quando eu fiz 40 anos, criei uma festa 
para mim. Comprei o item para trazer esse ar ancestral e depois o 
levei para meu ilê, onde um espaço sagrado de banho é cercado por 
pau d'águas. Ele ficou lá sofrendo a ação do tempo, ganhou esse 
limo e trouxe para casa do jeito que estava”.  

Da comemoração de 40 anos veio o porrão, deixado no tempo 
em seu ilê (terreiro de candomblé) e hoje usado como vaso 

para o pau d´água, uma das espécies de planta que dividem 
a casa com firmamentos de proteção do ambiente

claudia.com.br  novembro 202276

Acesse nosso Canal no Telegram: t.me/BRASILREVISTAS



claudia.com.br novembro 2022 77

Depois do meu corpo, que é a minha maior 
morada, é na minha casa que guardo meus 

maiores segredos. Faço aqui as maiores 
comemorações e choro as maiores tristezas
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Na sua carreira, o passar dos anos só fez prosperar 
seus projetos e amplificar sua potente voz. “A opor-
tunidade de estar na tevê acende em mim o orgulho 
de performar uma mulher preta que entrega beleza 
e autoridade intelecutal. Isso me seduz muito.” Fes-
tejar sua própria existência não foi um caminho fácil 
para quem, desde jovem, ouviu frases como “Está de 
salto para que? Você já é alta” , entre outros convites 
para se esconder e apequenar. "Gosto de celebrar 
minha beleza, com toda humildade que essa frase 
possa carregar. Gosto de estar cheirosa. Não sou 
fashionista, mas uso sapatos feitos à mão. Aprendi a 
colocar numa outra perspectiva meu tamanho no 
mundo, passei a entender que não era mau eu viver 
minha exuberância.” Na filha Valentina, de 13 anos, 
já enxerga uma rota mais livre para o autoamor: “Ela 
adora uma montação, um close”, brinca, abrindo um 
sorrisão orgulhoso.

Seu vigor traduz-se em peças do mobiliário que 
ela mesma desenhou, como a estante da sala: “Não 
entendo nada de arquitetura, mas montei tudo com 
dois amigos. Queria usar uma tubulação de gás  
antiga que tinha a cor do meu metal, o dourado.  
Combinei uma peça de ponta-cabeça, até os caras 
entenderem que eu queria uma estética, não uma 
funcionalidade, foi um tempo”, diverte-se. “No fim, 
o móvel conseguiu unir as coisas que eu e meu ma-
rido, Fernando, já tínhamos.” O desenvolvimento 
de um novo prato segue o mesmo ar intempestivo 
de quem não segue regras, mas aqui, sim, tem mé-
todo e muita técnica. Tudo tem início no escritório 
— e não na cozinha, como alguns cozinheiros pre-
ferem. “Meu processo criativo tem uma robustez. 

Gosto de celebrar 
minha beleza, com toda 
humildade que essa frase 
possa carregar. Entendi 
que não era mau eu viver 
minha exuberância
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Feita manualmente 
com madeira de 
eucalipto não 
tratada, a estante 
de livros é uma das 
lições de marcenaria 
que Fabi ensina 
às suas alunas

Para adoçar a 
criança interior
e trazer diversão
ao processo criativo 
no escritório: a chef 
tem sempre um 
docinho a mão e 
muitas canetinhas 
para anotar suas 
inspirações
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Começo com um briefing sobre o prato, delimito qual vai ser meu 
problema, qual é a historia que vou contar. Num mapa sensorial, 
pego as ideias e vou trazendo as sensações que elas me trazem. É 
um processo de total abstração, vou usando palavras-chave, faço 
um moodboard, pego uma imagem se as palavras faltarem. Só 
depois entro nas propriedades organolépticas e nos ingredientes, 
daí vou para as panelas”, conta.

Papel em branco, canetinhas e muita criatividade são ferramen-
tas de trabalho. Do design thinking, conjunto de métodos que 
também ensina aos seus alunos em sala de aula, Andressa traz 
ferramentas como o duplo diamante, que ajuda a descobrir, definir, 
desenvolver e entregar inovações para o paladar. A seriedade e 
elaboração mental nunca andam longe, porém, da paixão e diversão 
em cada fase do processo. Não falta na sua estação, por exemplo, 
um potinho de alguma guloseima, como balas ou chiclete, para 
adoçar o paladar. “Fiz do escritório esse espaço físico de materia-
lização dessa intenção criativa, fui espalhando cores, percebi que 
procuro de maneira consciente acessar essa minha criança interna.” 
Guiada por Iansã, Andressa deixa as portas abertas para gratas 
surpresas e boas risadas, mas não desrespeita tradições importan-
tes. Nem ela nem a família comem alimentos restritos pela devoção 
à orixá dos ventos, como a abóbora e o cordeiro. “Existem heranças 
espirituais. A mesma boca que pede para Iansã é a boca que come.” 
Dos seus lábios, só entram e saem sentimentos de gratidão e graça. 
“Assim é o ímpeto criativo, tem alegria.”  

Mapa sensorial de 
estudo: “Passo dias 
trabalhando num prato, 
não começo na panela, 
diante dos ingredientes”

Indoor
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wellness

Ancestralidade
COMO A TRANÇA SE TORNOU FERRAMENTA DE 
EMPODERAMENTO E RECONEXÃO COM A HISTÓRIA 
NEGRA PELAS TRANCISTAS MAIS QUERIDAS DO PAÍS 

HITS DA VEZ
Direto das redes,  
Tássio Santos dá dicas de 
produtos para o nécessaire

CONTATO NATURAL 
Especialistas mostram  
como a relação com os quatro 
elementos ajuda no dia a dia

LADO B
O quanto a indústria  
da beleza pode ser  
tóxica até no metaverso
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Tássio Santos, aka  
@herdeirodabeleza, indica  

os seus produtos de make  
preferidos para a pele negra  

TEXTO PAULA jACOB

APOSTA 
CERTA

Beleza
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Paleta de sombras, 

 R$ 429, NARS 

São 16 cores entre cintilante, matte 

e brilhante, incluindo as favoritas da 

marca, Laguna, Orgasm e Taj Mahal.  

É uma paleta versátil por permitir as mais 

diversas combinações e intensidades.  

“As sombras da marca são muito boas, 

me lembram as da Pat Macgrath.”

Máscara de Cílios, 

 R$ 189, Too Faced

Sua fórmula é movida a colágeno 

e tem acabamento bem preto. 

“Não se fala muito sobre isso, 

mas existem algumas opções no 

mercado que deixam um aspecto 

acinzentado em cílios mais escuros 

de pessoas com a pele retinta.”

Corretivo, 

R$ 259, Lancôme 

“Não marca naaada, 

então é ótimo pra 

quem tem linhas 

finas e olheiras e 

sofre com o corretivo 

craquelado.” Isso 

acontece porque 

a fórmula de alta 

pigmentação tem, 

além de uma boa 

cobertura, textura 

leve e efeito matte.

Blush, R$ 149, 

 Rare Beauty na 
Sephora  

Disponível em 11 cores e 

dois acabamentos (matte 

e glow), este blush líquido 

tem longa duração e dá 

aquele efeito de pele 

saudável. “Os blushes 

são lindos e, sobretudo, 

pigmentados em peles 

negras. Selena Gomez 

arrasou com a marca!”

Base Líquida com FPS 15,  

R$ 56,90, Negra Rosa 

“É uma das melhores opções que 

temos no mercado nacional, e 

comparando com o internacional 

também. É um excelente 

produto, pelo custo benefício 

entre preço x resultado.” 

Batom, R$ 24,90,

Negra Rosa

Ele não transfere, 

tem textura líquida, 

alta pigmentação 

e acabamento 

matte. Seria o 

batom perfeito? 

“As opções de cores 

são lindíssimas, 

principalmente para 

quem procura um 

bom batom nude —
 

tem ótimas opções 

para a pele retinta. 

Adoro!”

Iluminador, 

R$ 159, Fenty 

Beauty na Sephora

Rihanna sabe muito bem 

o que faz, e na sua linha 

de maquiagem não seria 

diferente. Entre os hits,  

o iluminador em bastão é 

a pedida, “principalmente 

para a pele retinta”.  

“São várias opções  

de cores, todas 

com acabamento 

lindíssimo.”

Pó Compacto, 

R$ 69,90, Bruna 

Tavares
Resistente à água  

e com vitamina  

E na fórmula, este 

produto dá um efeito 

natural e aveludado 

para o make. “Indico 

para quem tem pele 

oleosa. O acabamento 

sequinho disfarça bem 

os poros, sem deixar 

aquele ar super seco  

e empoeirado.”
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Caneta Delineadora  

Power Stay, R$ 129, Avon 

Um olho delineado bem feito  

merece uma caneta com  

aplicador preciso, de longa  

duração e pigmentação de 

qualidade. “Aparece bem  

até em peles retintas,  

sem ficar acinzentado.”
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Beleza

Lu Safro e Virginia Alves Grazia, trancistas 
e especialistas em cabelos afro, compartilham 

seus conhecimentos e experiências
TEXTO SARAH CATHERINE SELES

FIO A FIO
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ncestralidade: substantivo 
feminino que denomina uma 
tradição ou legado de ante-
passados, é aquilo que se 

recebeu das gerações anteriores. Assim que pode-
mos definir o cuidado com os cabelos afro, que, 
para além dos limites estéticos, constrói a autoes-
tima e a identidade de mulheres pretas. Trançar 
os fios, armar o black e cuidar do cabelo segue 
sendo uma ferramenta de luta e identificação.

Historicamente, as tranças remontam a 3.500 
a.C., sendo, desde então, símbolo de status social, 
etnia e resistência. O país africano Namíbia é o 
local dado como originário da técnica e a forma 
de trançar poderia indicar, inclusive, de qual 
tribo a pessoa fazia parte. A chegada forçada de 
povos africanos ao Brasil fez com que eles trou-
xessem essas tradições, que perduraram após o 
fim da escravatura. Nos anos 1960, o cabelo afro 
se tornou um dos principais símbolos de luta e 
resistência. Nos Estados Unidos, grupos como os 
Panteras Negras, ativistas contra a segregação, 
tinham o cabelo como um elemento indispensável 
dentro do movimento.

Apesar de ganhar grande visi-
bilidade hoje, por conta do alcan-
ce das redes sociais, “não é moda”, 
como bem lembra Virginia Alves 
Grazia, sócia do salão Styllus V&V 
(@styllusvev) e especialista em 
tranças e alongamento. Ela, que 
aprendeu a cuidar de seu cabelo 
em família, acredita no poder do 
afeto presente no ato de trançar. 
“Eu comecei a trançar por neces-
sidade, a gente não tinha dinhei-
ro para arrumar nosso cabelo. Nós 
somos em cinco irmãs, uma 
aprendeu e ensinou às outras. Nos 
juntávamos no fundo no quintal 
de casa e íamos nos arrumando”, 
conta. Junto com sua irmã, ela 
começou a estudar, se especializar 
e praticar. “Como as famílias 

A negras são muito numerosas, você trançava uma 
e, de repente, vinha outra irmã, as tias, a sobrinha...” 

O acolhimento, infelizmente, não era uma rea-
lidade da porta para fora. O cabelo deveria estar 
perfeitamente alinhado, limpo e arrumado, para 
não ouvir comentários racistas na escola. Desde 
cedo, ela usou de pente de ferro para reduzir o vo-
lume e alisar os fios até apliques que, muitas vezes, 
danificavam o cabelo para deixá-lo “aceitável”. 
“Ainda não se falava sobre autoestima e nem repre-
sentatividade para cabelo crespo. Mas as mulheres 
negras sempre se arrumaram muito, usando várias 
técnicas e, com o tempo, a indústria foi entendendo 
isso”, diz. Esse cuidado minucioso com o cabelo foi 
passado de avó para mãe e tias de Virginia, que 
também sempre trabalharam isso com ela. “Para 
nós, o cabelo impacta de uma forma bem forte na 
autoestima e em como você vai se sentir aceita. Se 
o seu cabelo está arrumado, você se sente segura 
para entrar em qualquer espaço”, explica.

A hairstylist especializada em tranças Lu Safro 
(@lu_safro) compartilha experiências semelhan-
tes. Sua avó fazia o próprio cabelo e, na adolescên-

cia, ela começou a se interessar e 
testar penteados e formas de 
arrumar os fios. “Eu tive uma 
relação ruim com meu cabelo 
desde cedo, ouvia que era feio, 
ruim, e não era legal. Sofri com 
essas questões na infância, com 
os colegas de classe”, conta. “Meu 
cabelo é o que reflete o meu esta-
do de espírito, é libertador para 
mim.”

Natural de Itajubá, no sul da 
Bahia, ela carrega o conhecimen-
to que adquiriu desde pequena 
em seu trabalho com cabelos. 
“Para mim, a ancestralidade vai 
além da questão consanguínea, 
ela é encontrada na troca de mu-
lheres negras que vão aprenden-
do umas com as outras, se conec-
t a ndo e  a dqu i r i ndo novo s 
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“Para nós, 
o cabelo impacta 
de uma forma  
bem forte na 
autoestima e em 
como você vai 
se sentir aceita. 
Se o cabelo está 
arrumado, você 
se sente segura 
para entrar em 
qualquer lugar” 
Virginia, do @styllusvev
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conhecimentos”, explica. Nessas trocas, ela 
passou a se conhecer melhor e entender sua 
própria beleza. Para a especialista, a vaidade 
capilar não passa só pelos cabelos longos, mas 
também pela cabeça raspada e o carinho com 
os fios.

Ao longo da carreira, Lu Safro percebeu que 
o processo, muitas vezes, acabava sendo dolo-
roso, porque envolve puxar os fios, machucan-
do o couro cabeludo. “Eu gostava quando minha 
avó e minhas tias faziam meu cabelo, mas não 
gostava da dor. Sempre ouvi que ‘ficar bonita 
dói mesmo’, mas não queria que minhas filhas 
continuassem chorando ou que minhas clientes 

reclamassem”, conta Lu. Foi quando teve a ideia de 
desenvolver uma técnica de acabamento natural e 
indolor, seu Método Lusafro. “Eu fui construindo essa 
forma de arrumar e trançar o cabelo sem sofrer, para 
acabar com essa ideia de que, como essa é minha 
genética, eu tenho que sofrer mesmo.”

As duas especialistas relatam histórias de afago que 
entrelaçam suas trajetórias profissionais. Refúgio é a 
palavra que define o momento de troca, seja no salão 
ou em algum trabalho pontual. “Poder fazer isso por 
outras pessoas é fazer por mim também, para que elas 
se sintam bem como eu me sinto quando vou trançar 
um cabelo”, afirma Lu. Virgínia sente ainda que existe 
um espaço de acolhimento, aceitação e troca: “Uma vai 
fortalecendo a outra, compartilhando experiências de 
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A trança nagô é realizada a partir da raiz, 
bem rente ao couro cabeludo, seguindo 

por todo comprimento. Na parte de cima 
da cabeça, ela pode ter desenhos 

e escritos. Essa técnica é realizada apenas 
com os fios naturais ou com a adição  

de cabelos sintéticos. 

As box braids são tranças finas feitas 
desde a raiz que seguem por toda 

a extensão do cabelo. Elas podem ampliar  
o comprimento das madeixas, já que 
combinam fibra sintética e o cabelo 

natural. A manutenção consiste em lavar 
a raiz com xampu neutro e secar bem, 
para que não estraguem. Além disso,  

elas duram de dois a três meses e o uso 
da touca de cetim durante a noite 

aumenta a conservação.

Os dreads, símbolos presentes também 
nas culturas jamaicanas e indianas, são 
bastante pedidos nos salões. Eles são 
feitos desfiando o enrolando o cabelo 

com uma agulha de crochê. Normalmente 
é utilizado cabelo humano, sintético, lã 
ou linha para aumentar o comprimento, 

trocar a cor do fio ou a textura.

Outra forma de mudar o visual  
é utilizando laces e apliques 

de cabelo, opções versáteis e que 
não mexem na estrutura do fio.

TIPOS DE TRANÇAS  
E PROCEDIMENTOS 

PARA CABELOS AFRO

4

3

2

1
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nomos, fadas e sereias são 
criaturas místicas que 
estão enraizadas em nos-
sa cultura, ainda que, para 

os adultos, possam soar como brincadeira 
de criança. Contudo, há aprendizados des-
tinados àqueles que se arriscam a encarar 
tais seres elementais sob outras perspectivas. 
Ao investigar a origem dessas lendas, Aman-
da Celli, do @temperodebruxa, descobriu 
que a crença em elfos, duendes e outros 
seres mágicos vem de povos ancestrais, in-
cluindo celtas, egípcios, gregos e nórdicos. 
“Essas sociedades sempre relacionaram tais 
criaturas a cada um dos quatro elementos 
da natureza: terra, fogo, ar e água”, explica. 

G

TEXTO KALEL ADOLFO

Um olhar atento às forças da água, do ar, 
da terra e do fogo mostra o quanto podemos 
aprender com os ciclos do planeta
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Em paralelo às lendas e mitos, o 
filósofo grego Empédocles causou 
grande impacto no ocidente ao criar 
a teoria cosmogônica dos quatro ele-
mentos, na qual afirmou que todo o 
universo foi criado a partir deles. 
“Alguns alquimistas e cientistas no-
tórios começaram a seguir esses estu-
dos. Foi aí que Paracelso entrou na 
equação e ampliou a hipótese, afir-
mando que cada elemento era ‘coman-
dado’ por um ser elemental, que são 
justamente os gnomos, fadas e por aí 
vai”, diz Victor Valentim, tarólogo e 
criador do Bosque dos Gnomos. 

E qual a importância disso tudo? 

Para Flávia Lopes, dirigente do Tem-
plo Universalista de Amor e Carida-
de Maria Madalena, a resposta é 
simples: “Perdemos a conexão com 
a mãe natureza. Mal sentimos o 
vento bater e temos pouca proximi-
dade com o mar e as cachoeiras. Mas 
não estamos sozinhos na Terra. 
Existe um reino espiritual que auxi-
lia na organização de todos os ele-
mentos, que por sua vez, estão inter-
ligados aos ciclos do planeta e aos 
ciclos pessoais”.

Enquanto sereias e ondinas regem 
o elemento água, gnomos e duendes 
comandam a terra. Silfos e sílfides 

(semelhantes às fadas) guardam o ar 
e, por fim, temos as salamandras 
protegendo o fogo. Buscar uma cone-
xão com os elementais (ou com os 
elementos) nos possibilita entender 
quem somos e o que precisamos. “Nos 
interligamos de forma espiritual com 
tudo o que compõe o planeta. Quando 
essa ligação é bem trabalhada, geramos 
harmonia nos nossos caminhos”, 
afirma Victor Valentim. A seguir, os 
especialistas mostram como trabalhar 
cada elemento de forma separada — 
fica de lição criativa unir todos eles de 
acordo com o seu processo de autoco-
nhecimento e autodescoberta.A
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Autoconhecimento

“Perdemos a 
conexão com  

a mãe natureza, 
masnão estamos 

sozinhos na Terra”
Flávia Lopes, dirigente

do Templo Universalista de Amor
e Caridade Maria Madalena

TERRA
De acordo com Amanda Celli, a terra 
está ligada aos aspectos materiais, in-
cluindo prosperidade, trabalho e estru-
tura. “É o elemento da estabilidade. 
Representa a nossa firmeza, organiza-
ção e foco para materializar o que de-
sejamos. Em excesso, acaba nos tor-
nando estagnados, céticos, teimosos e 
materialistas. Em escassez, nos faz 
indisciplinados, consumistas e irrealis-
tas”, diz. Para equilibrar este elemento, 

Flávia Lopes recomenda a auto-obser-
vação. “Primeiro, nutra a sua própria 
terra. Cuide daquilo que você consome. 
Não é sobre comer carne ou não. Beber 
ou não beber. Fumar ou abandonar este 
hábito. É sobre compreender porque 
fazemos certas coisas para, então, nos 
nutrir com o que o nosso ser realmen-
te precisa. Depois, coisas simples como 
ter um jardim ou uma plantinha em 
casa já ajudam”, complementa.
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AR
Regente do campo mental (incluindo 
aí criatividade, estudos e comunicação), 
ele organiza os nossos raciocínios. “Em 
excesso, pode trazer ansiedade e 
exaustão, já que os pensamentos in-
cessantes nos mantêm presos em 
nossas mentes. Já a escassez nos traz 
pouco senso crítico. Ou seja, fazemos 
as coisas sem pensar e não nos inte-
ressamos por novos conhecimentos”, 
compartilha Amanda.
Alcançar o equilíbrio, segundo Flávia, 
demanda meditação acompanhada de 
incensos e aromas que acalmem. 
“Apesar de invisível, este elemento é 
imprescindível para a existência.  
É essencial prestar atenção ao ciclo de 
inspiração e expiração para entender-
mos o que absorvemos e o que devemos 
eliminar. Não é porque inspiro algo 
hoje que preciso manter para sempre 
na minha vida”, continua ela. 

FOGO
Coragem, motivação, dinamismo e 
prazer. Coisas indispensáveis na vida, 
né? Entretanto, Victor Valentim aler-
ta que, no extremo, o componente nos 
torna raivosos, explosivos e acelerados. 
O contrário, na falta, nos desanima, 
enfraquecendo a autoestima e ceifan-
do as nossas paixões. 
“Não adianta jogar água para equilibrar 
o fogo, porque as chamas irão apenas 
crescer. Eu recomendo fazer exercícios 
físicos, dançar, lutar, correr. Coisas 
que nos fazem suar são ótimas para 
canalizar a explosividade e manifestar 
o fogo interno”, esclarece o tarólogo. 
Flávia acrescenta que acender velas e 
realizar orações — independente de 
quais sejam as suas crenças — também 
são ótimas dicas para canalizar o 
nosso poder de manifestação. “Olhe 
para a chama da vela e se pergunte: 
‘O que ela ativa em mim?’.”

ÁGUA
Ela está intimamente ligada aos as-
suntos do coração: emoções, senti-
mentos e relacionamentos. Quando 
acumulada, nos torna extremamente 
sensíveis, introspectivos e tímidos. 
“Tendemos a tomar decisões emotivas 
que geram arrependimentos. Há uma 
melancolia, uma carência e um gran-
de apego ao passado. Já a escassez 
ocasiona frieza, insensibilidade, falta 
de empatia e dificuldade em criar 
laços afetivos”, diz Amanda. 
Pegue aquela playlist ou aquele filme 
de drama e permita-se chorar — pode 
parecer besteira, mas é super útil. 
Reserve também um tempo para 
perceber as ansiedades e angústias, 
sem julgamentos. “E óbvio: tome água, 
pois ela nos ajuda a eliminar tudo 
aquilo que não nos serve mais”, apon-
ta a dirigente do Templo Universalis-
ta Maria Madalena. A
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Lado B

Quando a gente acha que a conversa sobre beleza 
e envelhecimento chegou a um patamar aceitável 

de elaboração, aparece outra ferramenta,  
o metaverso, para reforçar que nunca será fácil

SEM UM 
DIA DE PAZ
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ra mais um dia qualquer da minha 
semana e fui surpreendida por um 
link que minha mãe me encaminhou, 
dizendo que a cantora Rosana Fien-

ngo iria abandonar a carreira artística. O motivo? 
Críticas a sua aparência. Em seu perfil nas redes 
sociais, ela escreveu: “Já mais me atacam do que me 
aceitam”. Ela, aos 68 anos, infelizmente não está 
sozinha. Quantas vezes Maria Gretchen, 63, não foi 
julgada pelos procedimentos que decidiu fazer? Ou 
pelas roupas? O último bafafá foi o rejuvenescimen-
to vaginal. Lá fora, nada de diferente. Madonna, 64, 
por exemplo, já foi chamada a atenção por não en-
velhecer “graciosamente” na frente das câmeras.

Seria muito fácil, para mim, aqui 
nos meus 42 anos, pensar “eu 
nunca vou fazer isso, credo”. Só que 
a questão é outra. Nós, mulheres, 
não podemos envelhecer, nem 
fazendo procedimentos, nem es-
colhendo não fazê-los. De qualquer 
jeito, você estará errada. 

Super ativista do termo pro-aging, 
a atriz Jamie Lee Curtis diz que se 
cansou da indústria da beleza, 
feita para esconder celulite, linhas, 
rugas, poros, olheiras, manchas... 
Ela menciona que, desde seus 11 
anos, precisou “murchar a barriga”. 
Agora, aos 63, ela quer envelhecer 
“com inteligência, graça, dignidade e energia”. 

Mas, é certo dizer que Madonna está errada e 
Jamie Lee coberta de razão? Antes de virar a cara 
para uma delas, eu me pergunto: por que o corpo da 
mulher é um lugar tão permeável que qualquer um 
pode dizer algo a respeito? Por que pessoas se acham 
no direito de emitir agressões fantasiadas de “opinião”? 

O fato é que, até o começo do século 20, a expec-
tativa de vida era entre 50 e 60 anos. Hoje, isso gira 
em torno de 70 a 80 anos para as mulheres no Brasil. 
A menopausa, antes, marcava o fim da vida; agora, 
temos mais 30 anos ativos após o período. Tudo isso 
somado ao fato de que estamos envelhecendo numa 
sociedade pautada pela imagem. Por isso, teremos 
que segurar o tchan (referência antiga, eu sei) antes 
de sair emitindo opinião sobre o rosto alheio e con-
versar com os nossos pensamentos julgadores. 

Nessa hora, diria a você para fazer valer algo que 
minha mãe sempre me disse: “envelhecer todas nós 
iremos, a outra opção é morrer”. Contudo, em 2022, 
com o metaverso batendo à nossa porta, talvez essa 
máxima já não esteja, assim, tão em alta.

Pense bem, é muito fácil ignorar o passar do tem-
po, fazer as malas e ir para esse lugar abstrato, crian-
do sua outra-eu virtual. Algumas famosas já migraram 
para a versão em pixels. E as marcas já não dependem 
mais das influencers para conversar com seu público: 
montaram avatares femininos que nunca envelhecem, 
trabalham 24/7, não têm férias e seguem sorrindo, 
falando a coisa certa, sem risco de cancelamento. 
Existem também os avatares de influenciadoras que 

podem ser contratadas: mulheres jovens, 
e m  s u a  m a i o r i a  b r a n c a s  
e magras, que podem ser aplicadas 
sobre todo e qualquer fundo. Criadas  
como contas reais, interagindo com  
seguidores reais, influenciando seus 
comportamentos de consumo. 

E agora? Como fica essa questão 
para nós que vivemos do lado de cá 
do óculos de realidade virtual, lidan-
do com um corpo que apresenta suas 
limitações? É fundamental permitir 
que cada mulher decida como quer 
viver a passagem do seu tempo, seja 
se rendendo ao sistema de avatari-
zação ou aceitando “graciosamente” 

o passar dos anos. É urgente que se quebre esse olhar 
julgador para conosco e com as outras. Só assim 
venceremos o sistema. 

E

Vanessa Rozan 
@vanessarozan é fundadora 
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NÓS, MULHERES, 
NÃO PODEMOS 
ENVELHECER,  

NEM FAZENDO 
PROCEDIMENTOS 
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NÃO FAZÊ-LOS
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Horóscopo de dezembro
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PAM RIBEIRO
(@abruxapreta) é astróloga, taróloga e facilitadora  
em consciência erótica. Em CLAUDIA, traz um olhar  

do autoconhecimento para as previsões do mês

Pois é, queridas leitoras, estamos no 
horóscopo no último mês de 2022.  
Passou rápido demais, né? Nesse período,  
é natural sentir a necessidade de revisar  
tudo o que se construiu até agora e, claro, 
começar a planejar o próximo.

E 2022 não foi fácil, sabemos.  
Os meses foram marcados por planetas,  
em sua maioria, retrógrados e, aí, dá-lhe 
reformulação. Também tivemos que lidar 
com a volta efetiva das atividades presenciais 
e a interação com o mundo exterior depois  
de dois anos extremamente intensos. Sentir  
o vento no rosto, que já não era mais o 
mesmo. Mudamos e aceitamos a mudança.

Este ano, entramos muito em contato  
com a nossa verdade interna e a noção de 
como queremos (e podemos) nos expressar 
honestamente com aqueles que amamos. 
Tudo isso cansa, mas dezembro traz mais 
retomadas, não vou mentir. 

Netuno fica direto em Peixes logo no dia 
3/12: é hora de lidar com aquelas desilusões 
que você já sabia que existiam mas fingia que 
não estava vendo. Tudo fica evidente, só que 

sem o fardo. Já no dia 6/12, Mercúrio entra 
no signo de Capricórnio e, logo depois, no dia 
10/12, Vênus também se acomoda no signo. 

Corta cena: final de 2021, começo de 2022, 
esses mesmos movimentos no céu se fizeram 
presentes. O que você estava fazendo nessa 
época? Pare, pense, reflita e enxergue tudo 
aquilo que passou até aqui com ares de 
sabedoria e aprendizado, porque você 
também mudou de lá para cá. 

Júpiter, que estava retrógrado em Peixes, 
fica direto em Áries, a partir do dia 20/12. 
Isso intensifica essa ideia de revisão de quem 
você foi e o que fez no mesmo período do ano 
passado. Mudar, se movimentar, querer partir 
para o jogo é totalmente compreensível, desde 
que seja feito com consciência. É, parece que 
não é só o clima de ano novo que traz essa 
vontade de recapitular tudo.

Por fim, no dia 23/12, começa a lunação do 
signo de Capricórnio. Haja trabalho e vontade 
para colocar os processos que envolvem a 
carreira para funcionar. A pegada agora é com 
o conhecimento que adquirimos durante o 
ano. Vai dar bom, otimismo com pé no chão.

Feliz ano novo?
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Sagitário   23/10 a 21/11

No começo do mês, fique preparado para sentir aquele profundo chacoalhão  
nas suas relações. Tem coisas que não adianta fugir, hein?! A parte positiva  

desse aprendizado afetivo é entender que alguns processos nos afetos  
começam, primeiro, por aquele que sentimos por nós mesmas.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Mais trabalho? Mais trabalho, mas, agora, você já 
sabe o que quer (ou deveria saber). A movimentação 
de Mercúrio e Vênus + a lunação no seu signo 
indicam uma grande revolução no seu entendimento 
de quem você foi e quem você é agora. Prepare-se 
para mudanças e saiba desfrutar das boas novas. 
Bora galera, capricornianas, se soltem!

Tem mudança à vista. E mais: alinhada ao  
que você deseja e acredita enquanto filosofia  
de vida e visão de mundo. No final de dezembro, 
você vai entender o porquê de algumas coisas 
terem acontecido do jeito que aconteceram.  
É hora de colher os frutos de tudo o que plantou 
— que tenham sido boas sementes, né?!
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Leão
22/7 a 22/8
Por júpiter entrar no signo 
de Áries, é bem possível 
que você sinta esse fogo 
também, afinal, ele é seu 
parente de elemento. Assim, 
será um movimento de muita 
transformação e retorno  
ao poder pessoal. Não  
deixe a peteca cair agora.

Libra 
23/9 a 22/10
Você está tendo um respiro 
com Saturno direto em 
Aquário, e a vontade de 
colocar as suas paixões 
para funcionar, inclusive na 
área profissional, bate forte. 
Entenda que serão os seus 
desejos que te levarão ao 
sucesso que almeja. Lembre-
se da honestidade consigo.

Escopião 
23/10 a 21/1
Os eclipses no eixo Touro x 
Escorpião influenciam o jeito 
que você se enxerga. E isso 
perpassa pela forma como 
você tem ressignificado a sua 
noção diante daquilo que lhe 
é saudável. O período é para 
focar no contato com o que 
é bom de fato para você, em 
todas as áreas da sua vida.

Câncer
21/6 a 21/7
As preocupações serão sobre 
como viabilizar as coisas, com 
noção de autovalor. Talvez 
você seja testado quanto  
às suas relações, até porque 
tem uma quantidade de 
Capricórnio rolando no mês, o 
seu signo oposto, que puxará 
a sua paciência nesse sentido.

Virgem
23/8 a 22/9
Com a lunação em 
Capricórnio, você estará  
mais prática do que já é. 
Apesar dos signos 
de elemento terra se 
entenderem, será importante 
revisitar questões pontuais 
do passado para entender 
porque você age como age  
ou descobrir quem você é.

Horóscopo de dezembro

Peixes
20/2 a 20/3
Ao mesmo tempo que você foi 
regada com aquela boa sintonia 
de Júpiter retrógrado em 
Peixes, alguns desafios foram 
apresentados. Por exemplo: o 
quanto você acredita em si para 
desenvolver o que tem como 
objetivo? Você vai encontrar a 
resposta, e, se não souber, peça 
ajuda daqueles que importam.

Touro
21/4 a 20/5
O mês começa mais 
introspectivo, te deixando 
com aquela vontade de se 
esconder do mundo. O contato? 
Restrito aos que te acolhem. 
Provavelmente você vai sentir 
a necessidade de acessar a sua 
espiritualidade de forma mais 
profunda. Com esse acesso, você 
pode encontrar sua real paixão.

Áries
21/3 a 20/4
Período ideal para construir 
novos laços de amizades, alguns 
desses, inclusive, no próprio 
ambiente de trabalho. É possível 
que exista a necessidade de 
reajustar seus hábitos, pois 
existem alguns ciclos que 
precisam ganhar vida. Para isso, 
atenção: você tem que estar 
firme no seu propósito.

Gêmeos
21/5 a 20/6
Marte em Gêmeos ainda  
causa um pouco na sua vida e, 
dessa vez, ele está retrógrado.  
A agitação mental estará alta. 
Será um período para prestar 
atenção em como você se 
apresenta para o mundo. Dica: 
foque na rotina de autocuidado, 
ela vai te ajudar a desacelerar.
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ExperiênciasQuem vem por aí

Primas realizam pesquisa musical sobre 
os sons da diáspora e viajam o mundo 
com ritmos brasileiros que conectam 
pretos e pretas de todos os lugares

TEXTO jOANA OLIVEIRA

Aisha Mbikila  
e Yaminah Mello

ulheres-rei. Esse é o 
melhor adjetivo para 
apresentar Aisha 

Mbikila, 24, e sua prima Yaminah 
Mello, 25. Descendentes de uma li-
nhagem de avós, mães e tias que fi-
zeram da cultura uma ferramenta de 
resgate identitário, elas carregam esse 
legado na música, discotecando jun-
tas os ritmos da diáspora africana 
que, no Brasil, ganharam mais ver-
tentes e novas densidades. 

“Nosso projeto de pesquisa sono-
ra, o Marujada, estuda esses sons 
que fazem a gente se conectar com 
outras pessoas negras em qualquer 
lugar”, conta Aisha. Quando conver-
saram com CLAUDIA, elas haviam 

M acabado de chegar do carnaval de 
Notting Hill, no Reino Unido, o se-
gundo maior do mundo, onde foram 
convidadas a tocar. “É uma festa que 
enaltece a cultura caribenha e, por-
tanto, afrolatina. Fomos apresentar 
o funk, o pagodão baiano, mostrar 
essa aliança ancestral sonora inter-
nacional”, comenta Yaminah. Ela, 
que é saxofonista e toca instrumen-
tos de sopro desde os 13 anos, foi a 
companhia ideal para que Aisha, 
modelo e dançarina, se lançasse 
também nesse universo.

Netas de Lydia Garcia, musicista, 
arte-educadora e ativista do movi-
mento negro, elas cresceram entre o 
Bazafro, ateliê cultural de moda 

africana, e as cenas do hip hop  
do Rio de Janeiro e Brasília. “Nossa 
família sempre esteve envolvida  
com música, dança e artes visuais.  
O Ba za f ro era uma espécie de  
embaixada, a primeira embaixada 
africana do Brasil”, diz Yaminah. 

“E também crescemos em berço de 
rap”, brinca Aisha, lembrando que 
ambas frequentavam a famosa Bata-
lha do Real, nos Arcos da Lapa. 

Todas essas referências estão no 
DNA dos sound systems que elas pes-
quisam, resgatam e reverenciam.  
“Nesse caminho misturado de sons, 
queremos aquilombar a cultura e lem-
brar que ela é alimento, é resgate”, fala 
Aisha. Um caminho de resistência. 
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