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Detalhe da janela da sala 
da casa de Chiquinho

Letícia Toledo

O dono do local também não estava 
satisfeito com a região, mas por outro 
motivo: após todas essas explorações, 
as terras já não lhe rendiam quase 
nenhum lucro. Foi então que resol-
veu vende-las e Chiquinho se viu na 
obrigação de compra-las. Mesmo sem 
ter todo o dinheiro que precisava, ele 
se juntou com mais dois irmãos e um 
amigo e adquiriu o terreno de dois 
alqueires.

As terras ao redor, também começaram 
a ser vendidas, José espalhou a notícia 
entre seus amigos, que logo se torna-
ram seus vizinhos. 

Como não poderia ser diferente, o 
montanhista deixou que a natureza 
recuperasse seu espaço. Assim, os ras-
tros humanos começaram a ser cober-
tos por um intenso verde, as árvores 
voltarem a crescer, pássaros e outros 
animais recuperaram o lar. 
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risco de ser despertado, cedo demais, 
por um relógio. Não em cima de uma 
montanha, mas aos pés dela, Chiquinho 
tenta, a cada dia, viver em plenitude o 
sonho que tanto teve.

Hoje, quando acorda pela manhã, o 
montanhista sai de seu quarto, vai ao 
banheiro, depois passa pela sala, chega 
a cozinha e então está na porta de saída 
de casa. Ali, ele consegue ver os pri-
meiros raios de sol refl etindo na bela 
Floresta Atlântica; mais ao fundo, é pos-
sível ver parte do morro do Anhangava 
por entre as árvores. Ao olhar para os 
lados ele vê as casas de seus vizinhos, 
sem nenhuma cerca, que ajudam a 
compor a beleza do lugar, em harmonia 
com a natureza. A fábrica da Alto Estilo, 
que agora tem seis funcionários, tam-
bém não está longe, a apenas alguns 
passos dali, dentro da propriedade.

Ao som dos pássaros, José caminha até 
o lago, mais ao fundo. Logo um vizi-
nho ou outro aparece para lhe desejar 
bom dia. A beleza do lugar só é menor 
do que uma coisa: a paz que José sente 
vivendo ali. Um macaco aparece pen-
durado em uma árvore, José o admira, 
sem pressa, afi nal, agora não corre o 
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José, para quem a vida só tem chance de ser 
plena quando está em contato com a natureza

Letícia Toledo
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Irivan Gustavo Burda

Uma grande 
amante
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br� ileiros  se encontraram 

Sem que nada tives se 
sido combinado, 
de repente, três 

no topo do gigante.
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br� ileiros  se encontraram 
no topo do gigante.

Durante toda a vida Irivan Burda teve duas paixões à primeira 
vista. E as duas o colocaram naquela situação: uma greta de 

gelo, na divisa entre a China e o Nepal. Ali, ele matinha as per-
nas e os braços esticados contra as paredes do lugar para evitar 
cair mais fundo no buraco, enquanto sua mente tentava absorver 
tudo o que havia acontecido nos últimos segundos. 

O ano era 2007, Irivan e mais quatro montanhistas participa-
vam de uma expedição para alcançar o cume do Makalu (8.463 
metros de altitude), a quinta montanha mais alta do mundo. 
Em uma das caminhadas por um campo de gelo glacial, entre 
o acampamento 1 (a 6.600 m) e o acampamento base da mon-
tanha (a 5.700 m), ele sentiu o gelo quebrar, como um chão de 
vidro, debaixo de seus pés. Segundos depois estava caindo den-
tro da greta e em um refl exo rápido esticou pernas e braços con-
tra a parede do lugar. Com a respiração ofegante, Irivan buscava 
um meio de sair dali, mas nada parecia fácil, tudo que via ao seu 
redor era a brancura acinzentada do gelo e olhando para cima 
apenas o pequeno buraco que se formou com a queda de seu 
corpo, distante a mais ou menos quatro metros.

Os companheiros de Irivan também buscavam alternativas para 
tirá-lo de lá. Eles haviam deixado quase todo o equipamento de 
escalada em um dos acampamentos e eram o único grupo ten-
tando chegar ao cume do Makalu naquele ano, isso porque, em 



88

O Chamado da Montanha       Letícia ToledoO Chamado da Montanha       Letícia Toledo

plena primavera, a região tinha acumu-
lado mais neve do que o normal, o que 
tornava a escalada mais difícil e peri-
gosa. Tudo o que eles tinham em mãos 
no momento da queda de Irivan eram 
dois pedaços de fi ta tubular (material 
utilizado em escaladas), que eles amar-
raram e jogaram uma das pontas dentro 
da greta.

Quando avistou a corda, em um rápido 
movimento, Irivan escalou uma das 
paredes da gruta até alcançar a fi ta. Com 
a ajuda de um mosquetão que estava 
com ele, conseguiu prender a fi ta em 
uma das alças da mochila que carregava. 
Respirou fundo e continuou escalando 
a fria parede, mas sua mochila tocou 
em uma estalactite e fez com que um 
pedaço grande do teto da greta caísse. O 
gelo atingiu em cheio sua cabeça, cor-
tando seu rosto. 

Seus companheiros de expedição 
sabiam, que, naquela hora, precisavam 

Irivan durante a expedição para o Makalu, em 2007
Arquivo Pessoal
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usar todas as forças para tirá-lo o mais 
rápido possível da greta, caso contrário 
Irivan corria o risco de despencar buraco 
abaixo, sem que eles pudessem ajudá-lo. 
Ainda segurando uma das pontas da fi ta 
presa na mochila, eles puxaram Irivan 
com toda força. E com algumas esfolia-
ções, o montanhista escapou de um aci-
dente que poderia tê-lo levado a morte. 

Apesar do susto, toda aquela situação 
não causou nenhum trauma ao mon-
tanhista e não o impediu de continuar 
subindo e descendo montanhas, que são 
o foco de sua vida, desde muito cedo.

As batidas  de um coração 
apa� onado
A primeira vez que as batidas de seu 
coração aceleraram, seus olhos brilha-
ram e, por alguns segundos, esqueceu 
de todo o resto do mundo — sensações 

que só quem já se apaixonou por 
alguém ou por algo à primeira vista 
consegue entender — aconteceu em 
1985, quando Irivan Burda tinha ape-
nas 14 anos. O adolescente subiu, com 
um grupo de amigos, o Olimpo (1.539 
metros), maior montanha do conjunto 
Marumbi, na Serra do Mar paranaense. 
A luta para superar limites físicos e psi-
cológicos que aquela aventura lhe pro-
piciou deram ao ainda menino uma 
sensação de realização que ele jamais 
havia sentido. Foi um momento espe-
cial: aquele em que Irivan decidiu que 
aquela experiência não podia ser algo 
singular, mas precisava estar sempre 
presente em sua vida. 

Isso o levou até o Clube Paranaense de 
Montanhismo (CPM), que, na época, 
acolheu o jovem Burda. A segunda 
paixão à primeira vista aconteceu no 
começo de 1987. Graças às amizades fei-
tas no CPM, Irivan, aos 16 anos, conse-
guiu que alguém o levasse até o morro 
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Em 2008 Irivan voltou ao Makalu. Na foto ele, mais 
a frente, e os companheiros, chegando ao cume

Arquivo Pessoal
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do Anhangava, também na Serra do Mar 
do Paraná, para, pela primeira vez, esca-
lar em rocha. Essa aventura só fez com 
que sua admiração pelas montanhas 
aumentasse, e a partir deste momento, 
as duras e fi rmes paredes rochosas 
começaram a moldar toda a sua vida. 

No Brasil, ele foi atrás de aventuras no 
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 
Fora do país, a lista é extensa. As primei-
ras montanhas longe de solos tupini-
quins desafi adas pelo montanhista esta-
vam na Argentina. Mas foi a partir de 
1999, que os pés de Irivan começaram 
a alcançar picos que ele até então nem 
imaginava. 

Nesse ano, ele e sua mulher, Marcia 
de Bernardo, pela primeira vez, escala-
ram uma grande parede. Nada menos 
do que o El Capita (2.307 m), em um 
dos paraísos dos escaladores, o Parque 
do Yosemite, EUA. Foram cinco dias 
dormindo ancorados em uma parede 

rochosa para cumprir o desafi o pela via 
Triplo Direct.

No ano seguinte, o montanhista teve 
a primeira experiência de escalada 
emgelo, dessa vez no Cerro Tronador 
(3.354m), em Bariloche, Argentina. 

Em 2001, uma outra aventura inimaginá-
vel. A Trango Tower (com 6.251 metros 
de altitude), maior torre de granito do 
mundo, que Irivan costumava admi-
rar em revistas, se tornou uma oportu-
nidade real para o montanhista. O con-
vite para subir a parede surgiu de um 
antigo conhecido de escalada, o para-
naense Waldemar Niclevicz. A experiên-
cia seria a primeira de Irivan acima dos 
4.000 metros de altitude. Sem saber o 
que ia acontecer, nem como o corpo iria 
reagir, ele aceitou o convite. Partiu, junto 
com mais cinco montanhistas, entre eles 
Niclevicz, para o Paquistão, onde está 
localizada a Trango Tower. Foram 28 
dias na parede, subindo, lutando contra 
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Irivan durante a escalada no Yosemite
Arquivo Pessoal
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Irivan durante a escalada da Trango Tower
Arquivo Pessoal

a altitude e o cansaço — três dos mon-
tanhistas da expedição passaram mal e 
tiveram que desistir, mas Irivan, junta-
mente com Marcelo Santos e Waldemar 
Niclevicz, chegou ao topo.

Com a conquista, Irivan e Waldemar se 
tornaram parceiros em outro desafi o: 
subir o maior gigante da terra, o monte 
Everest. Em 1995, Niclevicz foi o primeiro 
brasileiro a escalar a montanha de 8.848 
metros, usando a face norte, pelo Tibete, 
juntamente com o carioca Mozart Catão.

Em 2002, Irivan, Niclevicz e mais outros 
três brasileiros tinham como objetivo 
escalar o Everest pela face sul, no Nepal. 
Partiram no outono, época que não é a 
mais indicada para a subida; chegaram 
aos 8.300 metros de altitude, mas Irivan 
foi atingido por uma avalanche e, apesar 
de não ter sofrido nenhuma lesão, a mis-
são foi abortada. Chegaram ao cume do 
Lhotse (8.501 m), a quarta maior monta-
nha do mundo, vizinha do Everest.
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A tentativa de alcançar o cume do 
mundo foi repetida em 2005, por Irivan 
e Niclevicz. A dupla iniciou a aventura 
no dia 27 de março, durante a primavera, 
quando pegaram o tradicional voo até 
Lukla, no noroeste do Nepal. De lá, geral-
mente os montanhistas percorrem a 
chamada “Estrada do Everest”, de 85 km, 
que leva até o acampamento base da 
montanha. Mas, ao invés disso, eles per-
correram um trajeto de 185 km, durante 
16 dias, para dar tempo ao corpo de se 
adaptar ao ar rarefeito do Himalaia e 
chegar ao Everest mais preparados.

Alcançaram o acampamento base da 
montanha mais alta do mundo no dia 
11 de abril, onde conheceram aqueles 
que seriam os seus ajudantes durante 
a expedição, os sherpas Janak e Dawa. 
Juntos, os quatro montaram todas as 
barracas que seriam a casa provisó-
ria dos montanhistas nos próximos dois 
meses, cozinha, refeitório, dormitório, 
latrina e depósito de equipamentos.

O Everest possui cinco acampamen-
tos, e foi no dia 14 de abril que Irivan e 
Niclevicz saíram, pela primeira vez, do 
acampamento base e passaram uma 
noite no acampamento 1 (6.100m), no 
dia seguinte chegaram até o acampa-
mento 2 (6.400m). O céu azul e tran-
quilo que enfrentaram nesses primeiros 
dias logo mudou, dando lugar ao tom 
cinza, acompanhado de ventos, neve 
e o frio, que agora chegava aos -14o C. 
Foi debaixo de intensa tempestade que, 
alguns dias depois, Niclevicz e Irivan 
conseguiram alcançar o acampamento 
3 (7.300m) e passaram uma noite com 
temperatura de -27o C.

Com mais expedições buscando alcan-
çar o cume, as primeiras tragédias 
começaram a acontecer. Em apenas três 
dias, dois montanhistas morreram, um 
canadense, vítima de um ataque cardí-
aco, e um americano, que caiu em uma 
greta. Além disso, uma avalanche asso-
lou o acampamento 1, destruindo mais 
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Trecho da escalada do Everest
Arquivo Pessoal
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de 50 barracas e deixando cinco alpinis-
tas com ferimentos graves.

O tempo castigava as expedições, mui-
tos montanhistas desistiram da inves-
tida, e Irivan e Niclevicz tiveram que pas-
sar longos dias no acampamento base, 
esperando o clima melhorar. 

Em 29 de maio, o tempo começava a 
abrir e no dia 30, a dupla recebeu a notí-
cia de que, fi nalmente, alguém havia 
alcançado o topo do Everest percor-
rendo o mesmo trecho que eles preten-
diam fazer.

A notícia deixou os dois animados. Aos 
poucos, foram seguindo, até alcançar 
o acampamento 4 (8.000m) em 1o de 
junho, ainda sem usar garrafas de oxi-
gênio. Às 22 horas daquele mesmo dia, 
no meio da escuridão, com um vento 
forte, Irivan e Niclevicz partiram para 
tentar chegar ao cume, dessa vez uti-
lizando oxigênio e imaginando que os 

dois sherpas vinham logo atrás. Mas, só 
pouco depois do amanhecer, após uma 
madrugada inteira caminhando, eles 
descobriram que um dos ajudantes não 
estava subindo. Com medo do tempo 
ruim, um dos sherpas fi cou no acampa-
mento 4, com duas garrafas de oxigênio, 
uma para Irivan e outra para Niclevicz. 
Geralmente cada montanhista precisa de 
duas garrafas de oxigênio para subir até 
o cume e uma para descer. A dupla de 
brasileiros já havia utilizado uma garrafa, 
cada um, e só contavam com mais uma 
para cada. 

Ao ter que racionar o gás tão essen-
cial para a sobrevivência, a caminhada 
se tornou ainda mais longa e cansativa. 
Foram três horas de luta contra o vento, 
o cansaço e o medo de que a reserva de 
oxigênio acabasse. Mas, apesar de tudo 
isso, a dupla realizou o feito: o calendá-
rio marcava 2 de junho de 2005, quando 
pela segunda vez, brasileiros alcançaram 
o ponto mais alto do planeta, com Irivan 
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Irivan no topo do Everest
Arquivo Pessoal
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se tornando o terceiro brasileiro a esca-
lar o Everest. 

A festa fi cou ainda mais bonita quando 
o também brasileiro Vitor Negrete, de 
repente chegou ao cume. Ele estava em 
uma expedição para alcançar a mon-
tanha pela face norte, do outro lado do 
Everest. Sem que nada tivesse sido com-
binado, de repente, três brasileiros se 
encontraram no topo gigante.

A melhor es calada é sempre 
a pr� ima
Makalu, G1, as Dolomitas, Fitz Roi, Eiger. 
A lista de montanhas pelas quais Irivan 
já se aventurou após a ida ao Everest é 
longa, e não para de crescer. Todo ano 
ele reserva alguns meses para nutrir sua 
paixão pelos mais diversos tipos de for-
mações rochosas existentes no mundo. 
Afi nal, como ele costuma dizer: a melhor 

escalada é sempre a próxima.

Aos 43 anos Irivan é casado com uma 
montanhista; tem como amigos mais 
chegados os próprios companheiros de 
escalada; o segundo lar do casal é uma 
casa “aos pés” do conjunto Marumbi; e 
a empresa da qual é sócio, fabrica equi-
pamentos para segurança em altura. Em 
resumo, toda sua vida gira em torno de 
uma amante gigantesca: a montanha.
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Irivan em escalada na Patagônia
Arquivo Pessoal
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Ronaldo Fra� en

A arte de subir 
pelas  paredes 
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de alguma forma, viver 

Nativo sentia 
que prec� ava, 

totalmente para � so.
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de alguma forma, viver 
totalmente para � so.

“O escalódromo poderia ser construído próximo de uma 
lanchonete. Seria bom, inclusive, ter um escalador expe-

riente para ensinar os interessados. E mais: as sapatilhas e 
outros equipamentos necessários ao esporte poderiam ser alu-
gados no próprio local, algo parecido com o que se faz nas pis-
tas de patinação”, explicava Ronaldo Franzen, mais conhecido 
como Nativo, entusiasmado ao dar entrevista a uma revista.

O ano era 1989. E o sonho dele, e de mais dois colegas, era 
construir um paredão com doze metros de altura para poder 
escalar. O protótipo ele já tinha, estava em sua casa. 

Três anos antes, Nativo construiu, nos fundos do terreno de 
seus pais, em Curitiba, um muro para escalar. Feita com blocos 
de concreto, a parede tinha parafusos e roscas onde eram colo-
cadas as peças de resina de fi bra de vidro, que serviam como 
agarras, tentando imitar, ao máximo, o que era encontrado em 
paredes rochosas.

Com essa estrutura, a escalada começou a ganhar novos rumos 
na capital do Paraná. Isso porque, quando as rochas a céu 
aberto tornavam-se lisas em meio a um dia chuvoso, agora, o 
muro na casa de Nativo acolhia quem queria treinar. A parede 
foi a primeira construída no Brasil. Em uma época em que esca-
lar na cidade era coisa de maluco.
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Muro de escalada construído na casa de Nativo
Zig Koch

Antes do muro, em meio aos prédios 
gigantescos e ao chão asfaltado, lá esta-
vam eles, em busca de uma parede. 
Quando não podiam embarcar em um 
trem, descer aos pés do Marumbi e pas-
sar o dia inteiro escalando, a alterna-
tiva era treinar pelos muros e praças 
da cidade. Os lugares preferidos dessa 
pequena comunidade de “homens ara-
nha” eram o muro do Hospital das 
Clínicas e, principalmente, a Praça 29 
de Março. Ali, Nativo, com sua calça de 
lycra, sapatilha colorida e saquinho de 
magnésio, se pendurava nas paredes 
emolduradas pelos trabalhos de Poty 
Lazzarotto. Ele e outros parceiros cha-
mavam a atenção, não só de curiosos, 
como também da polícia. Nativo per-
deu as contas de quantas vezes “tomou 
uma geral” e teve que explicar o que era 
aquele pozinho branco em seus dedos. 
Mas nada daquilo o desanimava, sua 
vontade de treinar para evoluir em meio 
as rochas era maior.
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Nativo escalando na Praça 29 de Março
Zig Koch

Um menino que sonhava 
com as  alturas 
A fascinação de Nativo com as monta-
nhas aconteceu, primeiro, pelas foto-
grafi as que via, quando pequeno. Nas 
imagens, seus pais e tios estampavam 
sorrisos nos rostos em meio a uma pai-
sagem de encher os olhos. Nativo que-
ria repetir a proeza de seus familiares 
quando jovens, queria subir uma mon-
tanha. Mas sempre lhe faltava idade 
para isso.

O menino esperou, pacientemente, 
até estar com 14 anos, em 1980, e ser 
liberado pelos pais para subir uma das 
montanhas do conjunto Marumbi. Nos 
dias que antecederam a aventura, o 
adolescente estava ansioso, seu cora-
ção batia mais forte toda vez que lem-
brava o que lhe aguardava, pensava e 
repensava mil vezes em tudo o que era 
necessário levar para a trilha e, no dia 
previsto, levantou da cama com uma 
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disposição sem igual.

A decepção veio com os primeiros pin-
gos d’água, que trataram de esconder 
toda a beleza da serra atrás das nuvens, 
naquele dia. Nativo chegou até o cume 
do Olimpo, junto com um primo, mas, 
lá de cima, tudo o que via era apenas 
variados tons de cinza.

No fi m de semana seguinte lá estava ele 
novamente, pronto para mais uma ten-
tativa. Já na subida, dessa vez, Nativo 
surpreendia-se com tudo o que via. À 
medida em que avançava na trilha, a 
natureza parecia, aos poucos, diminuir 
o seu verde para revelar os detalhes das 
rochas, as árvores grandes do início da 
trilha já eram bem menores na metade 
do percurso, e, por último a vegetação 
se tornava rasteira para permitir a Nativo 
contemplar uma vista grandiosa que ele 
jamais imaginou existir. Agora, já no topo 
do Olimpo, tudo o que via ao seu redor 
eram outras montanhas que pareciam 

convidá-lo para uma próxima aventura.

Para voltar, Nativo, acompanhado do 
primo, resolveu descer por outra trilha, 
que passava pela montanha Boa Vista. 
Ali, encontrou um “livro de cume”, no 
qual os visitantes podiam deixar seus 
nomes. O material pertencia ao Círculo 
de Marumbinistas de Curitiba (CMC) 
e, enquanto analisava seu conteúdo, 
Nativo encontrou o endereço do clube. 

Na semana seguinte lá estava ele em 
uma reunião no CMC. Ali, conheceu 
um carioca que, já acostumado com 
as montanhas do Rio, o levou até o 
Marumbi e lhe ensinou o que era esca-
lada. A partir daí a fi xação de Nativo 
pelas rochas se tornou maior do que ele 
mesmo havia previsto. 

Sua vida se voltou para a escalada. 
Dois anos depois encontrou no Clube 
Paranaense de Montanhismo (CPM) 
um grupo para se integrar. Antes, fez o 
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curso que era oferecido, depois passou 
a ministra-los no clube.

O des ejo de viver só da 
pa� ão
Trabalhando na marmoraria do pai, o 
montanhista fez um acordo: quanto 
mais o pai tirasse folgas para pescar, 
mais o jovem tinha direito a saídas para 
escalar, e vice-versa. Assim, conseguiu 
conhecer montanhas na Espanha, e 
outras regiões do continente europeu, 
além da Argentina e do Chile.

Na busca por uma maneira de fazer da 
paixão seu sustento, começou a fabri-
car sapatilhas para escalada, junto com 
outro montanhista. A Natisnake, como 
foi chamada a primeira sapatilha fabri-
cada por Nativo e Milton Piff er, era uma 
das poucas nacionais. Na época, 1985, Nativo escalando com roupa que era moda na época

Zig Koch
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a maioria dos escaladores comprava a 
famosa chuteira Kichute, tirava as suas 
travas e incorporava a ela uma palmi-
lha mais dura para poder subir os pare-
dões. Nativo permaneceu três anos no 
negócio, mas o retorno fi nanceiro que 
esperava, não aconteceu. Mais tarde, 
a fábrica foi vendida e hoje se tornou 
uma marca conhecida por muitos mon-
tanhistas, levando o nome de Snake.

Em meados de 1994, o curso do CPM, 
que era realizado uma vez por ano, já 
não era sufi ciente para atender a todos 
os interessados. Foi então que Nativo 
começou a dar os primeiros cursos fora 
do clube. 

No ano seguinte abandonou a única 
atividade que mantinha não relacio-
nada ao montanhismo: justamente o 
emprego na marmoraria do pai. Não 
podia mais usar a escalada apenas para 
preencher os vazios de seus fi ns de 
semana e dias de folga — Nativo sentia 

que precisava, de alguma forma, viver 
totalmente para isso.

Assim, ele foi morar no recém implan-
tado Parque Marumbi. Aos pés domag-
nífi co conjunto de montanhas, ajudava, 
como voluntário, a cadastrar os visi-
tantes que subiam as trilhas, na época, 
com um movimento que chegava a até 
400 pessoas em um fi m de semana. 
Mas, depois de um ano no parque, ele 
percebeu que todos os projetos ini-
ciais para aquele lugar estavam fadados 
ao fracasso, devido à pouca preocupa-
ção do governo estadual com a região.
Buscando uma forma de se manter, dei-
xou o parque.

O que era sonho agora ao 
seu alcance
Após algumas viagens e mais uma 
temporada ajudando o pai, Nativo 
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Nascer do sol no Anhangava
Acervo Pessoal



114

O Chamado da Montanha       Letícia ToledoO Chamado da Montanha       Letícia Toledo

voltou a dar cursos de escalada. Como 
não era fácil sobreviver com aulas 
só voltadas para montanhistas, ele 
começou também a dar treinamentos 
para trabalho em altura, que usavam as 
mesmas técnicas da prática esportiva. 
O negócio foi crescendo, aos poucos. 
Em 2002, Nativo fundou o Marumby 
Montanhismo.

A empresa se tornou referência em 
capacitações de iniciação em monta-
nhismo, escalada em rocha e gelo, tra-
balho seguro e resgate em ambiente 
vertical. Hoje, mais voltada para cur-
sos de escalada, a empresa conta com 
Nativo, sua esposa, Simone, e mais seis 
prestadores de serviços.

E o escalódromo com o qual o mon-
tanhista tanto sonhava? Ele existe, e se 
tornou muito maior do que havia pre-
visto. Com paredes laranjas e um total 
de 700m2 de área escalável, o lugar, 
que chama a atenção de quem passa 

Nativo durante aulas práticas do curso de 
escalada em rocha

Vinícius Salzbron Correia
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pela Travessa da Lapa, no centro de 
Curitiba, é onde Nativo, em uma par-
ceria com os donos do lugar, dá parte 
de seus cursos de escalada. Além da 
grande estrutura, o ginásio conta com 
instrutores para orientar os menos 
experientes, e mais: sapatilhas, cadeiri-
nhas e saquinhos de magnésio, neces-
sários para a prática do esporte, podem 
ser alugados no próprio lugar. 

É possível notar algo de especial no 
olhar de Nativo quando fi ta as estrutu-
ras do ginásio. Como uma criança ao 
lado de seu brinquedo preferido, ele 
não esconde a alegria de poder se pen-
durar pelas paredes do lugar com que 
tanto sonhou.

Nativo dando curso de Prevenção de Acidentes e 
Autorresgate em Escalada

Arquivo Pessoal
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Andres sa Zanlore� i

Uma das  bravas  
mulheres  de 
montanha
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mandava seguir em frente.

Mas  sua força de 
vontade era maior, 
suprimia as  dores  
f� icas  e psicológicas , e a 
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mandava seguir em frente.

As pernas cansadas pareciam não obedecer mais os coman-
dos, a cada passo em direção ao cume o ar se tornava mais 

pesado e Andressa lutava para manter a mente sã e atenta. 
Quase no topo da montanha Huayna Potosi, na Bolívia, nada a 
faria desistir naqueles últimos quilômetros. 

Durante três anos ela sonhou em alcançar elevações geladas e 
agora, em 2013, estava a um passo do topo de uma. Após um 
total de doze longas e dolorosas horas de subida, tudo o que 
sua mente e seu corpo conseguiam processar é que ela havia 
parado de andar. Era um alívio para as pernas não precisarem 
mais subir, as costas agradeceram quando Andressa se des-
fez da mochila pesada que carregava e a mente, afi nal, podia 
relaxar, sem se preocupar se uma avalanche estava a caminho. 
Demorou um tempo para Andressa perceber que havia muito 
mais do que tudo isso. 

Após cinco minutos, com os 6.088 metros da montanha 
debaixo de seus pés, ela se deu conta de que havia conseguido, 
estava no topo. Os lábios rachados pelo frio esboçaram um 
largo sorriso. Olhou ao redor, a Cordilheira dos Andes coberta 
por um manto branco era a paisagem. As montanhas que via 
pareciam dizer algo: aguçou a audição de sua alma e enten-
deu o recado — elas estavam convidando-a para a próxima 
aventura.
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Andressa no cume da montanha Huayna Potosi 
Arquivo Pessoal
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Um des ejo adormecido
“Quero isso pra minha vida inteira”, foi 
o pensamento que tomou conta de 
Andressa quando, aos 15 anos, subiu 
pela primeira vez uma montanha - 
palavra essa que enchia sua boca e era 
sinônimo de algo grandioso e esplên-
dido. No cume do Anhangava, ela se 
sentiu no topo do mundo. 

Apesar do pensamento, o desejo de 
visitar outras elevações adormeceu em 
meio aos estudos, trabalhos, festas e 
outros planos da vida da adolescente. 
Só quase dez anos depois, em 2004, a 
vontade seria despertada. Em uma con-
versa entre amigos, Andressa foi incen-
tivada a expor um desejo ou sonho que 
carregava consigo, para que os demais 
pudessem ajudá-la a realizar. A moça 
não hesitou, nem mediu as palavras: 
“Quero subir uma montanha”, disse. O 
restante do grupo topou o desafi o, mais 
para provar a fi delidade da amizade 

do que por vontade de passar horas 
“subindo pedras”.

Na busca por um guia para o grupo, 
ela encontrou a empresa Marumby 
Montanhismo. Com Nativo, subiram o 
Rochedinho, elevação mais baixa do 
conjunto Marumbi (com 625 metros). 
Embora a aventura tenha sido sufi ciente 
para todos os amigos de Andressa, ela 
não se deu por satisfeita.

Desceu a montanha contrariada, que-
rendo ir mais além. A conversa com 
Nativo durante a volta só serviu para 
instigá-la ainda mais. Ele contou suas 
experiências e relatou como o monta-
nhismo ia muito além de subir monta-
nhas e admirar paisagens. A cada his-
tória contada pelo escalador, Andressa 
sentia algo crescer em seu interior, um 
desejo tão grande e forte quanto as ele-
vações que queria subir. Foi aí que ela 
se deu conta de que queria ser mon-
tanhista no sentido mais amplo da 
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Andressa em sua primeira experiência no topo 
de uma montanha, o Morro do Anhangava

Arquivo Pessoal

palavra, fazer disso seu propósito maior 
de vida. 

No mesmo ano, 2004, fez um curso de 
escalada pela Marumby Montanhismoe 
depois começou a frequentar o Clube 
Paranaense de Montanhismo (CPM). No 
grupo, encontrou exatamente o que 
queria: pessoas que falavam, viviam e 
respiravam “montanhas”.

Seu dinheiro, os fi ns de semana e até 
as companhias mudaram. Ao invés de 
investir em baladas e roupas, seus gas-
tos passaram a ser com equipamentos 
para escalar e subir as montanhas, os 
fi ns de semana eram dedicados intei-
ramente a elas e as companhias agora 
eram, em sua maioria, os montanhistas.

Com o CPM, Andressa participava de 
aventuras com pessoas bem mais expe-
rientes. Sem a estrutura física necessá-
ria, ela era sempre a última da trilha. As 
pernas eram as primeiras a reclamar, o 
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Andressa durante o curso de escalada pela 
Marumby Montanhismo

Arquivo Pessoal

fôlego também não tardava e as cos-
tas doíam com o peso da mochila que 
carregava. Mas sua força de vontade era 
maior, suprimia todas as dores físicas 
e psicológicas, e a mandava seguir em 
frente.

Além do “sobe e des ce”
Pouco depois de ingressar no CPM, 
Andressa foi convidada a ser secretária 
da diretoria do clube. Após alguma 
insistência do grupo, topou o desafi o 
e decidiu que seria não “uma”, e sim “a” 
secretária.

Na época, o CPM estava com poucos 
sócios e o objetivo da gestão era 
angariar novos membros. Andressa 
colocou o plano bolado pelo grupo 
em prática: ligou para todos os 
ícones do montanhismo paranaense 
que já haviam passado pelo clube, 
convidando-os para dar palestras e 
frequentar as reuniões realizadas às 
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quartas-feiras para os sócios. À medida 
que as “lendas” começaram a aparecer, 
pessoas novas também se interessaram 
pelo clube.

O episódio tornou a novata Andressa 
conhecida entre os montanhistas. Dona 
de um sorriso sempre pronto a apare-
cer e uma força de vontade tão grande 
quanto as montanhas que costuma 
subir, ela logo se tornou “pau para toda 
obra”.

Mas Andressa não é raridade nem 
exceção quando se trata de se dedi-
car às montanhas. E ela pode compro-
var isso em setembro de 2007, com uma 
triste notícia: o pico Caratuva, segunda 
maior montanha do sul do Brasil estava 
pegando fogo. O incêndio, que começou 
no fi m de semana do feriado do dia 7 de 
setembro, consumiu boa parte do morro 
Getúlio e já avançava pelo Caratuva, um 
dos vizinhos do Pico Paraná, ameaçando 
outras montanhas da região. 

Tão logo a notícia se espalhou, os mon-
tanhistas começaram a se mobilizar 
para ajudar os bombeiros, que tentavam 
conter os diversos focos de incêndio na 
região. Acostumados a cuidar das mon-
tanhas, mas sem grande experiência 
contra incêndios, muitos enchiam suas 
mochilas de garrafas pet cheias d’água 
e subiam a trilha, de cerca de três horas, 
enquanto outros passavam o dia inteiro 
“batendo” o fogo. Por vezes agiam em 
conjunto com os bombeiros, por outras 
ajudavam da maneira que podiam. 

Andressa estava em seu trabalho 
em Curitiba, na terça-feira, quando 
começou a receber ligações de mui-
tos montanhistas, que recorriam a ela 
pedindo ajuda para arrecadar mate-
riais, como mangueiras para ajudar os 
bombeiros e até água potável. Ela e 
uma colega, a também montanhista 
Rossana Reis, pegaram o telefone, sem 
tirá-lo da orelha por horas ligaram 
para todos os que conheciam pedindo 
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Incêndio na região do Pico Caratuva em 2007
Lineu Filho
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ajuda. Conseguiram tudo, inclusive a 
mangueira.

Enquanto isso, com mais de 50 dias 
sem chuvas fortes na região, o fogo 
corria pela mata, espalhado em dezenas 
de focos. Os montanhistas permanece-
ram, durante toda a semana, ajudando 
como podiam a conter o incêndio, tra-
balhando até nas madrugadas, mesmo 
contra a orientação dos bombeiros.

Para o fi m de semana, dois ônibus pas-
saram a carregar voluntários de Curitiba 
até a Fazenda Pico Paraná, onde estava 
a base de toda aquela “operação”. 
Andressa organizou os ônibus e seguiu 
com eles, no sábado e no domingo. 

Ao todo, cerca de 40 bombeiros e 
mais de 200 voluntários montanhistas 
mostraram sua força contra as gigan-
tes labaredas. Ao fi nal daquele quente 
e desgastante fi m de semana, quando 
o calendário marcava o dia 16 de 

setembro, o fogo foi vencido pela força 
e união daqueles que faziam o seu tra-
balho e daqueles que cuidavam do seu 
“segundo lar”. 

Andressa desceu a trilha e se juntou a 
muitos que estavam sentados na grama 
da Fazenda Pico Paraná. Os bombei-
ros entraram no ônibus para retornar 
à capital, ela e os demais montanhis-
tas juntaram o restante de forças que 
tinham para aplaudir os profi ssionais 
pelo trabalho. Sem hesitar, os bombei-
ros se amontoaram nas janelas do veí-
culo e, com as mãos esticadas para fora, 
aplaudiram os bravos voluntários.

O rosto de Andressa, mesmo coberto 
de fuligem, se iluminou. Três anos atrás, 
ela estava sentada, ouvindo Nativo con-
tar suas experiências e pensando que 
também gostaria de lutar pelas mon-
tanhas. Agora estava ali, ao lado de 
todos aqueles voluntários. Como uma 
pequena formiga contribuindo para 
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Andressa como voluntária durante o incêndio
Luiz Suzuki

a manutenção de um formigueiro, 
tinha ajudado a salvar uma de “suas” 
montanhas.

Algum tempo depois ela exerceu a 
função de presidente da Fepam, a 
Federação Paranaense de Montanhismo. 
Em 2010 se candidatou a deputada 
estadual, com o objetivo de lutar pelos 
montanhistas. Os mais de mil votos que 
obteve não foram sufi cientes para ele-
gê-la, mas foram mais do que sufi cien-
tes para ajuda-la a conhecer pessoas 
importantes na política, com quem ela 
agora se sente à vontade para conver-
sar e cobrar propostas que preservem 
as montanhas.

Para cumprir o propósito que esta-
beleceu para sua vida, Andressa luta 
agora contra a construção da Rodovia 
Interportos, que quer ligar Garuva (SC) 
a Santos (SP), passando pelos portos de 
Paranaguá e Antonina. O que, segundo 
a montanhista, prejudicaria uma área 



132

O Chamado da Montanha       Letícia ToledoO Chamado da Montanha       Letícia Toledo

ainda muito preservada na Serra do 
Marparanaense, na região do Pico 
Paraná.

Andressa faz planos para o futuro. Mas, 
aqueles de casar, ter fi lhos e enrique-
cer podem esperar, afi nal, ela ainda 
tem muito o que escalar mundo afora e 
muitos “incêndios” para ajudar a apagar.
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Andressa na Ilha da reunião, ao leste de Madagascar, em 2014
Arquivo Pessoal
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Pres ente 
e Futuro
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As mudanças sociais e 
tecnológicas trazidas 
pelo tempo alteraram em 
muito o montanhismo 
paranaense, como se 
observou nos capítulos 
anteriores. Agora é 
preciso analisar alguns 
pontos do presente e 
também o futuro do 
montanhismo no estado. 
As montanhas estão mais 
frequentadas? Como o 
montanhismo no estado 
mudou após a criação 
dos parques? Com as 
cidades cada vez mais 
perto das montanhas 
o que acontecerá com 
elas? Essas são algumas 
das questões tratadas 
nesse último vídeo.
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Glossário para iniciantes
Termos gerais

Montanhismo

Prática esportiva que se caracteriza pela 
ascensão a montanhas.

Hikking

Caminhada na natureza sem pernoite, 
independente se realizada ou não em 
ambientes montanhosos.

Trekking

Caminhada na natureza e de longa 
duração, que inclui acampamento 
ou parada em alojamento, rancho ou 
cabana.

Alpinismo

Realização de montanhismo nos Alpes.

Andinismo

Realização de montanhismo nos Andes.

Escalada

Subida a partir de uma parede rochosa 
ou de gelo com inclinação considerável 
e através de técnicas e uso de equipa-
mentos específicos.



Alguns equipamentos e termos da escalada

Agarra

Toda saliência da rocha que é usada 
para se apoiar e subir.

Cadeirinha

Equipamento de segurança preso a cin-
tura e pernas do escalador. 

Cordas

Equipamento básico de segurança, são 
feitas de fibras de materiais sintéticos, 
como poliamida, e presas ao escalador 
e a rocha. 

Grampos e chapeletas

Dispositivo instalado de maneira per-
manente na rocha que garante certa 
segurança ao escalador. Assim, quando 

Cadeirinha de escalada
      Savant-fou

Nativo prendendo mosquetão 
a uma chapeleta
      Vinícius Salzbron Correia



o equipamento de alguém está preso 
a grampos, caso a pessoa sofra uma 
queda, ela caíra somente até o grampo 
mais próximo. 

Equipamentos móveis

Peças utilizadas temporariamente nas 
fissuras das rochas para criar pontos de 
segurança.

Fitas 

Tiras de material sintético e grande 
resistência que possuem diferentes 
tamanhos. Se presas a cadeirinha para 
segurança recebem o nome de cabo 
solteira, quando utilizadas com um 
mosquetão preso a cada ponta rece-
bem o nome de costura.

Freios

Peça que controla a descida ou a queda 
do escalador na corda. Oito, magnone e 
ATC são alguns tipos.

Equipamento móvel 
chamado Camalot
      P Burton

Freio tipo ATC preso a 
mosquetão
      Stewartadcock

Freio tipo oito
      Ringomassa

Costura
      Stan-Stan



Magnésio

O carbonato de magnésio é um pó 
branco utilizado para absorver o suor 
das mãos, mantendo-as mais aderentes.

Mosquetão

Peça metálica que possui um gati-
lho que se abre e fecha. Utilizada 
para conectar a corda a outros 
equipamentos. 

Via

Caminho/trajeto pelo qual se sobe 
durante a escalada. Mosquetão

      Stan-Stan



Principais modalidades de escalada

Boulder

Escalada realizada em pequenos blo-
cos de pedra sem a utilização de cor-
das. Realizam-se movimentos fortes e 
sequências curtas que desenvolvem a 
resistência muscular e necessitam de 
grande esforço e performance física. 

Escalada esportiva

Escalada realizada por dois ou mais 
escaladores em vias curtas e que per-
mite ao atleta se preocupar mais com 
seu desempenho físico. Por mais que 
o nível seja mais difícil, é uma escalada 
na qual os riscos são minimizados com 
proteções fixas regulares na rocha.

Escalada livre tradicional

É quando se objetiva chegar ao cume 
de uma montanha escalando. Por conta 
disso percorre-se vias longas com 

vários tramos de corda onde os esca-
ladores passam um longo tempo na 
parede. Geralmente utilizam-se prote-
ções móveis para agilizar a escalada e 
é exigida muita experiência e controle 
psicológico do escalador. Por conta 
disso é também chamado de escalada 
de aventura ou montanhismo técnico. 
Não confundir com Big Wall.

Escalada artificial

É quando o escalador não usa pés e 
mãos para progredir na parede. É reali-
zada geralmente em trechos onde não 
é possível escalar de maneira livre, uti-
lizando assim equipamentos para se 
pendurar, como móveis e cliffs e alcan-
çando altura nos estribos. É uma esca-
lada extremamente técnica e exige 
muita experiência e conhecimentos, 
por isso é considerada uma escalada 
avançada. 



Big Wall

É a escalada de grandes paredes com 
técnicas artificiais. A diferença do Big 
Wall para a escalada tradicional é que 
no Big Wall, já que as técnicas artifi-
ciais demandam muito tempo, passa-
se pelo menos uma noite na parede, 
que pode ser tanto em platôs naturais, 
como em “macas” específicas que ficam 
penduradas em abismos, os chamados 
“portaledges”.

Escalada indoor

Escalada em ginásios próprios para 
a prática, que possuem paredes com 
agarras artificiais. É onde escaladores 
experientes procuram melhorar suas 
capacidades técnicas e físicas e novos 
adeptos do esporte iniciam seus treinos 
antes de escalar em rocha. São ambien-
tes controlados e com vias que podem 
ser trocadas para aprimorar o treina-
mento. O local pode ainda promover 
campeonatos de escalada.

Escalada alpina 

Escalada que objetiva o cume de uma 
montanha, como é a tradicional e o big 
wall, mas neste caso a montanha mis-
tura condições de rocha e gelo, como 
são as condições das montanhas nos 
Alpes. Trata-se de uma escalada téc-
nica em ambiente montanhoso onde 
os riscos são grandes e o controle sobre 
o ambiente baixo. Este tipo de exigên-
cia fez que o escalador/montanhista se 
adaptasse, escalando montanhas nes-
tas condições de maneira rápida, leve 
e eficiente, dando origem ao chamado 
“estilo alpino”.

Alta montanha

Quando a escalada é dificultada pelos 
efeitos da diminuição da pressão 
atmosférica. Geralmente acima dos 
cinco mil metros de altitude, o orga-
nismo começa a sofrer alguns efeitos 
da baixa pressão, que incluem, além da 
falta de fôlego, dores de cabeça, enjôos, 



insônia, falta de apetite e, em situa-
ções mais complicadas, edemas que 
podem levar a morte. Mas com a prepa-
ração certa e um treinamento especí-
fi co, o montanhista consegue monitorar 
seu organismo e, se julgar necessá-
rio, recuar. São montanhas que exi-
gem um tempo a mais de adaptação 
a estas condições atmosféricas e por 
isso uma logística mais complexa e 
pesada. Diferente da escalada alpina, 
uma ascensão a uma alta montanha 
pode levar até 45 dias, como ocorre nas 
montanhas acima dos 8 mil metros no 
Himalaia.

Informações: Pedro Hauck, montanhista e geógrafo
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