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les correm, voam, navegam, salvam 
vidas, enfrentam situações extremas e 
revelam não ter medo. Como super-he-
róis, arriscam suas vidas em atividades 

que muitos considerariam perigosas, mas eles sa-
bem o que fazem e não correm tantos riscos como 
parece. São bombeiros, instrutores de asa-delta, 
navegadores; lidam diariamente com situações 
de risco e muita adrenalina. Mas, garantem: tudo 
está sob controle. 

Para os profissionais que ilustram estas páginas 
o domínio do medo é fundamental. Mas como ex-
plicar o medo? Um sentimento que proporciona 
um estado de alerta, demonstrado pelo receio de 
fazer alguma coisa, geralmente quando nos de-
frontamos com ações que ameaçam nossos instin-
tos, tanto física como psicologicamente. Nestas si-
tuações o corpo reage de formas diferentes,  temos 
reações físicas resultantes da descarga de adrenali-
na, como aceleração cardíaca, suor e tremores. 

O medo nos faz reagir de modos inesperados 
quando nos encontramos em situações desconhe-
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Sargento André e o carro Auto Bomba Tanque, companheiros em incêndios e resgates
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cidas. De acordo com a psicanalista e especialista 
em sintomas contemporâneos pela UFRJ, Katia 
Danemberg, o medo atua como uma construção 
defensiva. Não é apenas uma reação aos fenôme-
nos externos, mas também, uma reação a uma 
ameaça interna, pode-se dizer que é uma mani-
festação do inconsciente. O que assusta não é o 
objeto ou ação: o medo sinaliza algum trauma 
anterior. Para a psicanálise, ele pode se manifes-
tar através de situações corriqueiras, como medo 
de baratas, de avião, de elevador. 

Apesar de colocar em risco a própria vida, profissio-
nais de diferentes áreas se aventuram trabalhando 
com o perigo. Eles encontram na adrenalina uma mo-
tivação para se superar, e aprenderam a ultrapassar 
suas inseguranças em busca de um objetivo maior. 

Longe do chão, perto do fogo 

Aos 25 anos Paulo mudou de vida. Trocou uma 
promissora carreira na engenharia mecânica e 
a paixão por ultraleves quando conheceu a asa-
delta. Hoje, aos 47, fala apaixonado sobre sua 
profissão. Medo? Transformou-se em uma ferra-
menta de trabalho. Contrariando expectativas, 
em 22 anos atravessando o céu do Rio de Janeiro, 
Paulo não sofreu nenhum acidente.  

Seu primeiro contato com a asa delta foi ines-
perado. Durante um vôo de ultraleve, pousou 
em um campo onde praticantes da asa treina-
vam. O encantamento foi imediato. Hoje, atual 
presidente do Clube São Conrado de Voo Livre, 
Paulo César Fernandes acredita que o medo está 
relacionado ao instinto humano, e que deve ser 
controlado para a realização do voo. Enquanto 
está no céu o medo atua como um alarme téc-
nico, é uma luz vermelha que pisca no painel 
indicando que o limite está próximo, e exigindo 
maior concentração. 

A prática da asa-delta chegou ao Brasil em 
1974, e desde então atrai adeptos em busca de 
uma atitude radical. Para Paulo, o fato de o voo 
livre lidar com uma espécie de afronta aos instin-
tos faz com que muitos procurem a prática. Dife-
rente de pessoas inexperientes que temem o que 
lhes é diferente, para Paulo o medo auxilia na 
prevenção de acidentes.

Condições meteorológicas, percepção de si-
nais do mar e dos animais são companheiros 
no controle do voo. O sinal de alerta de Paulo 
pisca quando situações inesperadas o afron-
tam. Apesar de aparentemente colocar em risco 
sua vida, mudanças nos ventos e temperatu-
ra o assustam menos que a violência urbana 
e catástrofes naturais. Aquilo que foge de seu 
controle o apavora: “no caso do voo, andar 
de motocicleta, dirigir um carro, a gente está 
no comando. Apesar de lidar com muitas va-
riáveis, a gente está no comando, operando e 
usando a técnica para trabalhar”, diz.

Em um clima descontraído, amigos conversam 
como se fosse um dia de domingo. Este é o am-
biente do 17º Grupamento de Bombeiros Militares 
do Rio de Janeiro, em Copacabana. Aqueles que 
conversam são bombeiros, acabaram de voltar de 
uma missão: combater o princípio de um incên-
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Paulão realiza seu trabalho com o auxílio de ferramentas como 
a biruta
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dio em um carro. A ação foi rápida e tranquila, 
mas não é sempre assim. Em 19 anos de profissão, 
André Martins da Silva, hoje 1º sargento adjunto 
do batalhão, se emociona ao contar situações di-
ferentes e não tão felizes.

Era outro dia de trabalho, enquanto descan-
sava no quartel André recebeu um chamado 
para socorrer um incêndio. Os bombeiros che-
garam ao bairro do Méier e ao entrar na casa 
souberam que uma senhora estaria lá dentro, 
em meio ao fogo. As labaredas tomavam todo 
o imóvel, mas, apesar do perigo, André con-
trolava o medo. Ali tinha uma missão: salvar 
aquela vida. Um dever que apavoraria a qual-
quer ser humano. Mas isso não aconteceu com 
aquele grupo, agindo com cautela encontra-

ram a senhora antes que o forro do teto caísse 
sobre eles. 

Assim como comentou Paulão, o instrutor de 
asa-delta, o sargento percebe o medo como uma 
ferramenta que o auxilia. Em situações de peri-
go, o sentimento o faz agir com mais cautela e 
atenção. Apesar de já ter sofrido acidentes de tra-
balho, André se diz apaixonado pela profissão, e 
nada o faria desistir dela. 

Hoje, aos 44 anos, pensa em sua família e amigos 
quando se defronta com o perigo, mas com os olhos 
emocionados reforça: “no meu trabalho, a razão 
anda junto com a emoção. O medo anda junto com 
a emoção. É um conjunto, você tem medo, receio, 
frustrações, alegrias, é uma coisa muito gostosa. Você 
fica inebriado, não consegue largar, sente falta.

Eclética: O que começou como uma 

brincadeira tornou-se uma profissão. Como e 

quando você decidiu se profissionalizar nesse 

esporte? 

Martin Costa: Pratico vela há 15 anos. 

Comecei fazendo aulas na escolinha do Club 

de Búzios, fui desenvolvendo meu interesse 

pelo esporte, fiz cursos e estudei por conta 

própria.  Participei de campeonatos no Rio 

representando Búzios, logo depois em outras 

partes do Brasil representando o Rio, até 

que representei o Brasil em campeonatos 

internacionais. Desde pequeno sonhava em 

trabalhar no mar, viajar, ser capitão de navio.  

Aos 18, parei de competir e comecei a fazer 

travessias oceânicas em barcos maiores, uma 

profissão que está muito relacionada a isso é o 

¨skiper¨, que é o transporte de barcos maiores 

entre 10 e 30 metros. 

E: Você foi criado em um ambiente favorável à 

prática do esporte. Apesar disso nunca sentiu 

medo do mar e dos imprevistos que pudessem 

vir a ocorrer?

MC: Eu nunca tive medo do mar. Muitas 

vezes eu me sinto mais seguro no mar do que 

na terra. Quando eu era criança, sim, cheguei 

a ter medo. Sempre fui pequeno, tenho um 

porte físico reduzido e em momentos de mar 

agitado cheguei a sentir medo. Mas isso 

nunca me abalou. Me sinto muito seguro no 

mar, sei o que estou fazendo e o porquê de 

estar ali. 

E: E os seus alunos, já esboçaram algum tipo 

de medo perto de você?

MC: Isso geralmente acontece quando as alunos 

velejam pela primeira vez. Eles não se sentem 

confiantes e não sabem muito o que fazer. Uma 

vez estava velejando com um aluno em ótimas 

condições, um dia lindo, céu azul e de repente o 

tempo fechou, começou a ventar, chover e o mar 

cresceu. Senti que ele estava com medo. Se o mar 

aumenta, temos que diminuir a vela, fazer contra-

peso, colocar o colete salva-vidas e retirar água do 

barco. Se o barco virar, pulamos na água já que 

temos o colete. Ao me ver tomando precauções, 

ele ficou mais confiante. 

E: E você, apesar de todo esse conhecimento, 

nunca passou por uma situação delicada em 

que o medo ultrapassou a confiança?

MC: No mar todo mundo passa por situações 

assim. Não sei se a reação é a de medo, 

mas digamos que é complicado. Numa 

travessia que vai de Recife a Fernando de 

Noronha o nosso leme quebrou. O leme é a 

parte do barco que guia, direciona o barco 

e a pior coisa que pode acontecer com um 

barco à vela é ficar sem governo. Se quebra 

o motor, temos outra vela. Mas, quando 

quebra o leme, você perde todo o senso de 

direção e só resta esperar para ser resgatado. 

Já era fim de tarde, anoitecendo, ondas de 

aproximadamente quatro metros. Esperamos 

por 12 horas o navio da Marinha chegar e 

fazer o reboque. 

Inicialmente tímido, simpático e bom de papo, o “metade brasileiro e metade 

argentino” Martin Costa fala sobre sua paixão: velejar pelas águas do mundo.

Apesar da pouca idade, apenas 21 anos, Martin já navegou por muitos oceanos. 

Começou aos seis em uma escola de vela em Búzios, cidade onde mora. Aos 15 

começou a competir, disputando campeonatos no Rio de Janeiro e hoje é profissional 

do setor náutico. Sua paixão é tanta, que nas horas vagas dá aulas de vela para 

crianças e adultos, que assim como ele, tornam-se amantes do iatismo.

Para praticar esse esporte, algumas características são primordiais: além da afinidade 

com o mar, é preciso saber conviver em grupo. Fazer uma travessia envolve o 

relacionamento com muitas pessoas em um pequeno espaço, e como pode demorar 

muitos dias, a boa convivência e o espírito de equipe são fundamentais. 

Estou mais seguro no mar do que na terra

Martin e a bandeira do Brasil com os 
lugares que já velejou
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Segundo o psicólogo José Ricardo 
Bandeira Montenegro, a adrenalina 
influencia a pessoa a executar 
determinada ação porque ela traz um 
sentimento de euforia, deixando-a com 
uma sensação de bem-estar depois de 
passar por tudo aquilo. A ação se torna 
um desafio, e a realização desse desafio 
gera maior satisfação porque as pessoas 
também estão querendo superar seus 
próprios limites.  
Biologicamente, a adrenalina, ou 
epifrenia, é um hormônio liberado pelas 
glândulas supra-renais, responsáveis 
por regular o metabolismo de 
elementos, como o sódio e o potássio. 
Sua função mais conhecida é auxiliar 
nas reações do corpo humano 
quanto ao estresse. As quantidades 
abundantes de adrenalina preparam o 
organismo para grandes esforços físicos, 
estimulando o coração, elevando a 
tensão arterial, relaxando os músculos e 
contraindo outros. 

Quando lançada na corrente sanguínea 
devido às condições do meio, a 
adrenalina aumenta a frequência e 
o volume de sangue por batimento 
cardíaco, elevando o nível de açúcar 
no sangue. Isso maximiza o fluxo 
sanguíneo para os 
músculos voluntários 
nas pernas e nos braços 
e minimiza o fluxo nos 
vasos e no sistema 
intestinal. Isso faz com 
que o corpo esteja 
preparado para reagir 
agressivamente ou fugir. 
A adrenalina também 
tem como efeitos terapêuticos o controle 
da frequência cardíaca e da pressão 
arterial. Além de ajudar na queima de 
gordura contida nas células adiposas.
O psicólogo afirma ainda que esse 
processo não é destrutivo. Tudo parte 
do princípio de que a pessoa tem o 
instinto de preservação dentro de si, 

que consiste em saber que existe uma 
margem de segurança naquilo que ela 
está fazendo, apesar dos riscos reais. 
A pessoa tem consciência do perigo, 
mas sente segurança ao saber até 
onde pode ir. No entanto, é necessário 

ter cautela ao tentar 
quebrar barreiras. 
Montenegro alerta 
para o problema 
do excesso de 
autoconfiança de 
conseguir sempre 
cumprir os desafios 
e passar por eles 
ileso. Isso pode fazer 

com que a pessoa fique negligente 
e corra um perigo real por achar 
que pode cumprir uma meta que 
na verdade não é possível. A pessoa 
se vicia, passa a correr atrás do 
estado de adrenalina e começa a 
exagerar, podendo gerar acidentes e 
problemas graves. 

Viciados em adrenalina
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Bungee jump em frente ao vucão Arenal na Costa Rica
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