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Gustavo Hofmann e Letícia Gasparini

A 
TV tem futuro? Essa foi uma das indagações que nós, da 
Eclética, fizemos em 1995. Já naquele tempo, chamávamos 
a atenção para a grande novidade tecnológica do Brasil: a 

internet. “Rostos sem face e nomes em códigos, deliciosas surpresas 
que encontramos nos microcomputadores e, mais especificamente, 
na Internet. Uma rede de computadores que liga pessoas e serviços 
nas mais variadas partes do mundo”, explicávamos, um tanto ex-
tasiados, com um necessário didatismo para o período.   

Como percebemos rapidamente, o país da primeira edição da 
Eclética era muito diferente do atual. No Brasil de 20 anos atrás, 
televisão a cabo era futurologia, a internet mal engatinhava, o 
Real era novidade, a democracia era criança, nosso craque era o 
baixinho Romário, Nintendo 64 era aguardado como a revolução 
dos videogames e o sucesso de Cássia Eller não parava, na época 
com Malandragem, trilha sonora de Malhação, a então mais nova 
aposta das tardes globais.

Veloz, dinâmica e implacável, a sociedade se transformou de for-
ma profunda nesses tão rápidos quanto intensos 20 anos de história. 

Perspicazes, não permanecemos à margem dessas transformações 
viscerais. Dissecamos o espectro político de uma democracia recém-
-nascida na edição piloto da Eclética, em 1994. “A revista não deixa 
de ser um produto dessa nova geração de jovens que deixa o discurso 
e parte para a ação”, sintetizávamos, orgulhosos, em referência à 
ainda recente resistência à ditadura militar e ao governo Collor.

Chamamos a atenção em 1996 para a internet enquanto “instru-
mento acadêmico poderoso que permite o intercâmbio entre os alu-
nos e a universidade das mais variadas formas” e antevimos, em 
1999, o 11 de setembro, numa edição intitulada “Guerra em transe”. 

Nosso preto-e-branco cedeu lugar a cores vibrantes na impactante 
virada do milênio.  

Nos anos 2000, o viés sociopolítico foi substituído, em certa me-
dida, por análises mais comportamentais. Falamos sobre gula em 
2006, esmiuçamos o poder da voz em 2010 e mergulhamos na nos-
talgia em 2014.

Depois de explanações tão intensas, propomos, agora, um con-
ceito um pouco diferente. Queremos que você simplesmente relaxe. 
Relaxe de um planeta corrido, competitivo e estressante. Relaxe no 
modo de se vestir, se alimentar, estudar, trabalhar e se exercitar. 

Em um mundo slow, afinal, a vida pode ser muito mais leve, sim-
ples e prática. Não acredita? Então comece a virar as páginas e co-
nheça as facetas dessa tendência que veio para ficar. Sem pressa, 
com calma. Queremos que você desacelere. 

Agora e, se possível, pelos próximos 20 anos. 
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No início da década passada o escocês Carl 
Honoré lia o jornal diário quando se depa-
rou com o anúncio de um livro de histórias 

para ninar que poderiam ser lidas em apenas um 
minuto. Jornalista profissional e com pouco tem-
po livre disponível, Honoré a princípio se animou 

com a perspectiva de “gastar” menos tempo para 
fazer o filho dormir. Nos dias seguintes, após algu-
ma reflexão a respeito do assunto, ele começaria 
a perceber como a busca por velocidade e otimiza-
ção o haviam levado a perder a essência de diver-
sas experiências – a ponto de ameaçar a própria 
relação com seu filho.

Foi então que decidiu pesquisar e escrever so-

GabrieL paredes e rodriGo ZeLmanowicZ

Informações atravessam o globo terrestre em fração de segundos. 
Reuniões de trabalho podem acontecer a qualquer momento por 
meio de videoconferências. Milhares de notícias são atualizadas a 
cada minuto em portais eletrônicos. Para sobreviver em um mundo 
cada vez mais veloz é preciso estar acelerado, certo? Talvez não. Há 
quem busque soluções, e vias desaceleradas de levar a vida têm sido 
cada vez mais comum.

O mundo precisa 
desacelerar?

Carl Honoré – ex-jornalista é 
referência em Slow Culture 
com palestras e livros 
publicados
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bre o assunto, pregando a necessidade de experi-
mentarmos a vida mais lentamente. A partir da 
reunião de experiências já existentes e criação de 
novas propostas de desaceleração, o escocês foi ca-
paz de construir toda uma filosofia de vida, que 
atraía cada vez mais adeptos no mundo inteiro: 
o “Movimento Slow”. Mas será que realmente es-
tamos acelerados demais? O que pode ter aconte-
cido para chegarmos a tal ponto? E de que forma 
poderíamos evitar esse processo de aceleração que 
parece tão natural?

A que ponto chegamos? 
E como chegamos aqui?

Se recuássemos quatro milênios na história do 
mundo, seríamos capazes de ver que já naquela 
época os seres humanos se preocupavam com a 
passagem do tempo. A obra suméria denominada 
como Épico de Gilgamesh é considerada o primeiro 
grande trabalho de literatura da humanidade e 
nos apresenta um herói atormentado pela irrever-
sibilidade do tempo e a natureza limitada da vida 
humana. No épico de quatro mil anos de idade, 
o rei Gilgamesh viaja o mundo em busca do se-
gredo da vida eterna. Um milênio depois, o tema 
da finitude humana apareceria também no iní-
cio da literatura Ocidental. Ao cantar a Guerra de 
Tróia, Homero nos apresenta o drama de Aquiles: 
o maior herói épico da Grécia é também aquele 
fadado ao menor tempo de vida. Os exemplos se 
multiplicam, e deixam claro que a passagem do 
tempo e suas consequências não são preocupações 
recentes entre os humanos.

Mesmo assim, seria um enorme exagero dizer 
que a relação desses homens antigos com o tem-
po era semelhante às nossas. Não conhecemos, a 
partir de fontes clássicas, dramas de pessoas preo-
cupadas com deadlines ou sofrendo os sintomas 
de estresse por falta de tempo hábil no dia a dia. 
Foram precisos milênios para que o ser humano 
começasse a importar-se com durações curtas de 
tempo e com a forma como organiza seus crono-
gramas. Essa mudança está diretamente ligada à 
maneira como as sociedades percebiam o próprio 
tempo.

O interesse do homem em calcular o tempo sur-
giu com o domínio da agricultura. A necessidade 
de plantar e colher nas estações corretas fez com 
que as pessoas tivessem que programar suas ativi-

dades dentro de intervalos sazonais. Essas primei-
ras medições eram realizadas a partir da obser-
vação dos astros e não eram precisas. Além disso, 
o método era útil apenas para medir intervalos 
grandes de tempo, como as estações do ano. Com 
certeza os homens primitivos não estavam preo-
cupados com prazos curtos ou atrasos para com-
promissos diários.

Muitos séculos mais tarde é que algumas pes-
soas começariam a organizar suas vidas de acordo 
com uma rotina diária de tarefas, no período me-
dieval. Mesmo assim, hábitos diários era uma exi-
gência para poucos, e isso mudaria apenas com a 
fundação do projeto da modernidade. Foi com o 
surgimento das ciências e da filosofia modernas 
que as tentativas de medir o tempo com preci-

Estátua de 
Gilgamesh. 
Preocupação 
com o tempo 
em narrativa 
de quatro mil 
anos

google imagens
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são se tornaram mais constantes. O século XVII 
é um marco importante para a maneira como 
pensamos o tempo. Nesse período, o filósofo fran-
cês René Descartes definiu a apreensão do tempo 
como uma capacidade humana inata, que opera 
a partir da observação de acontecimentos em se-
quência. Mais tarde, no mesmo século, o físico e 
matemático Isaac Newton definirá o tempo como 
uma constante única e uniforme. Por fim – e não 
por acaso – foi também este o momento histórico 
da criação do relógio de pêndulo.

Essas mudanças aparentemente simples repre-
sentaram uma verdadeira revolução para a com-
preensão do tempo. O homem não precisava mais 
observar fenômenos da natureza (como a luz do 
Sol ou o movimento dos astros) para se localizar 
no tempo, que a partir daí pôde também ser facil-
mente dividido em horas, minutos e até mesmo se-
gundos. Mesmo assim, essas novas ideias ficaram 
limitadas aos cientistas, matemáticos e filósofos. É 
certo que a essa época a maioria das pessoas não 
estava ciente dos mais recentes estudos de mecâ-
nica clássica ou tratados filosóficos. Com certeza a 
maior parte do Ocidente continuaria se orientan-
do e calculando o tempo a partir de fenômenos 
naturais, caso a mudança do pensamento se li-
mitasse aos altos círculos de discussão intelectual.

Mas, se por diversas razões a revolução científica 
não foi capaz de alcançar uma parcela significati-
va da população, a revolução industrial cumpriu 
essa função. Com as mudanças nos meios de pro-
dução, o relógio passou a fazer parte do cotidiano 

dos trabalhadores, que precisavam contabilizar 
diariamente seus turnos de serviço. O advento do 
motor diminuiu distâncias e a urbanização re-
sultante do surgimento das fábricas ajudou nesse 
processo, afastando o homem da natureza e seus 
ciclos. Por fim, a consolidação do capitalismo ex-
pandiu ainda mais esse processo, transformando 
o tempo em potencial de produção.

A partir da revolução industrial, a experiência 
das pessoas com o tempo veio a ser gradativamen-
te influenciada pela sua relação com a tecnologia. 
Viagens mais velozes e mensagens cada vez mais 
rápidas passaram a fazer parte do dia a dia. Foi 
já no século XX que o sociólogo alemão Norbert 
Elias apontou para a importância na distinção 
entre “tempo natural” e “tempo social”. Seria isso 
que nos permitiria experimentar o tempo mais 
ou menos veloz: enquanto existe uma experiên-
cia de tempo objetiva, exterior, independente da 
percepção humana, há também outra que é sub-
jetiva e ocorre a partir da concepção do homem. 
É exatamente por existir esta segunda maneira 
de apreensão do tempo que nós somos capazes de 
percebê-lo cada vez mais vertiginosamente.

Infelizmente, Elias não viveu tempo o suficiente 
para analisar as mudanças sociais e individuais 
processadas a partir do amplo acesso ao mundo 
digital. Mesmo assim, podemos recorrer a pro-
fissionais e pensadores de diversos campos para 
continuar pensando as relações das pessoas com o 
tempo cada vez mais veloz.

Velocidade patológica
A mestre em psicologia clínica Carolina Cibella 

conhece bem as consequências negativas da vida 
corrida, e pode observá-las através da atividade 
clínica e em sua rotina de atendimentos. Segundo 
ela, as queixas de ansiedade são frequentes e po-
dem ter origem no ritmo de vida acelerado. 

– Sabemos que, em muitos casos, as exigências 
de rapidez e excelência da contemporaneidade 
podem afetar o psiquismo, gerando, por exemplo, 
quadros de ansiedade. A vida corrida e com tan-
tas exigências do mundo atual pressiona o sujeito 
para “performar” bem – utilizando uma expres-
são do mundo coorporativo –, o que certamente 
gera, em muitas pessoas, estados ansiosos.

A ansiedade é uma reação natural, programa-
da para ocorrer na presença de um perigo externo, 

Isaac Newton – definição de tempo como constante única e 
uniforme.
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ajudando a reagir a ameaças. Quando ocorre nor-
malmente, temos um quadro chamado ”expecta-
tiva ansiosa” que é desejado e esperado. Mas não 
é isso que acontece na maioria dos casos encontra-
dos por Cibella. Segundo ela, o excesso de ansieda-
de trazido pelo desequilíbrio da rotina diária faz 
parte de um quadro chamado neurose de angústia.

– A ansiedade nos neuróticos seria uma espécie 
de ansiedade livre que anseia por se ligar a algu-
ma ideia, isso se denominaria uma “expectativa 
ansiosa”. Essa ansiedade neurótica é a que mais 
observamos na clínica.

Para combater o problema, o tipo de terapia uti-
lizado pela psicóloga é a psicanálise. E o processo 
de tratamento inclui, entre outros fatores, que o 
paciente desacelere.

– Devemos pontuar que o tempo do inconsciente 
é um tempo diferente do tempo cronológico, por 
isso, vai na contramão das demandas atuais de 
velocidade. A psicanálise vai de encontro à cor-
reria da vida atual, mas vai ao encontro do tem-

po do inconsciente, do mundo interno do sujeito. 
A psicanálise segue, há mais de um século, sen-
do uma forma de tratamento em que o sujeito se 
permite parar para se ouvir, recordar seu passado, 
conectá-lo com seu presente e ter a possibilidade 
de elaborar seus conflitos.

O Slow em oposição à sociedade 
acelerada

Embora tenham sido os primeiros, os acadêmi-
cos e profissionais da área da saúde não são mais 
os únicos a notar as consequências da aceleração 
na rotina. Os problemas enfrentados chegam a ser 
tão grandes que muita gente tem buscado por con-
ta própria soluções e alternativas para resolvê-los. 
A fim de atrair curiosos e leigos, o Movimento Slow 
tornou-se referência mundial na busca de melhor 
qualidade de vida a partir de práticas mais lentas.

Reza a lenda que o Movimento Slow teve início 
em 1986 em um protesto na Praça de Espanha, 
em Roma, na Itália. O sociólogo e jornalista Carlo 

Ritmo de produção e utilização de máquinas influenciam o homem. Na imagem, Charles Chaplin em cena no filme Tempos 
modernos (1936).

Divulgação
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a tomar forma com o desenvolvimento da filosofia 
Slow em outras áreas. Foram criados os conceitos 
das Slow Cities, do Slow Living, do Slow Travel e do 
Slow Design. Em 1999, o físico norueguês Geir Ber-
thelsen fundou a organização The World Institute 
of Slowness, apresentando uma visão mais ampla 
com a ideia do Slow Planet. Mas foi o jornalista 
escocês Carl Honoré, em 2004, quando lançou o 
livro Devagar (In Praise of Slowness), que cunhou a 
denominação Movimento Slow. Honoré foi o pri-
meiro a explorar a filosofia Slow aplicada em cada 
campo do esforço humano. Para ele, o Movimento 
Slow é uma revolução cultural contra a ideia de 
que o que é rápido é melhor. Segundo o jornalista, 
a filosofia Slow busca a qualidade e não a quanti-
dade, o fazer tudo da melhor maneira possível ao 
invés de se fazer da forma mais veloz. 

O Movimento Slow tem crescido e se espalhado 
pelo mundo gradativamente. Hoje, a expressão 
maior do movimento é a luta em favor dos be-
nefícios da diversidade e contra a homogeneiza-
ção. O ritmo desacelerado do movimento não vai 
contra a lógica capitalista. O movimento tem a 
clara intenção de formar uma rede conectada en-
tre pessoas do mundo inteiro que compartilham 
dos mesmos ideais, dos prazeres da boa gastrono-
mia, do respeito ao meio ambiente, ao corpo, à 
mente e à sociedade. O Movimento Slow é por fim 
uma fonte de prazer, uma válvula de escape para 
o mundo dominado pelo ponteiro do relógio, um 
mundo submetido à velocidade que faz com que 
não se aproveite um momento há muito esperado 
quando ele finalmente chega.

Petrini liderou a revolta depois que ficou sabendo 
da notícia que uma filial da rede de fast food Mc 
Donald’s seria aberta num dos pontos turísticos 
mais visitados da capital italiana. A ideia dos ati-
vistas era simples: proteger os produtos nacionais, 
frescos e sazonais do assédio do fast food, e defen-
der os interesses dos produtores locais, sempre de 
forma sustentável, com respeito à biodiversidade e 
alerta aos perigos evidentes da exploração intensi-
va da terra com fins comerciais. Petrini defendeu, 
não só as tradições do país, que têm enraizadas 
a boa comida e o prazer gastronômico, mas co-
meçou ali, nas escadarias de Roma, a defesa de 
uma busca pela desaceleração da vida. Criou-se 
então o Slow Food, a semente do Movimento Slow, 
oficialmente em 1989, em Paris, quando foi assi-
nado por seus fundadores o “Manifesto Slow Food”, 
que dizia que o ser humano não deveria confundir 
a velocidade com a eficiência:

– O nosso século, que se iniciou e tem se desen-
volvido sob a insígnia da civilização industrial, 
primeiro inventou a máquina e depois fez dela o 
seu modelo de vida. Somos escravizados pela rapi-
dez e sucumbimos todos ao mesmo vírus insidioso: 
a Fast Life, que destrói os nossos hábitos, penetra 
na privacidade dos nossos lares (...). Um firme em-
penho na defesa da tranquilidade é a única forma 
de se opor à loucura universal da Fast Life. Que nos 
sejam garantidas doses apropriadas de prazer sen-
sual e que o prazer lento e duradouro nos proteja 
do ritmo da multidão que confunde frenesi com 
eficiência.

Com o passar dos anos, o movimento começou 

Leituras para quem quer saber mais sobre o assunto

ELIAS, Norbert. Sobre 
o tempo. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 
1998

GLEICK, James. 
Acelerado. Rio de 
Janeiro: Campus, 
2000

HONORÉ, Carl. 
Devagar. Rio de 
Janeiro: Record, 
2005

VIRILIO, Paul. 
Velocidade e política. 
São Paulo: Estação 
Liberdade, 1996
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Cinco invenções que aceleraram a vida.
1. Motor a vapor - Utilizado comercialmente 
pela primeira vez em 1712, foi responsável 
por um incrível avanço da produção 
industrial. Ao mesmo tempo, possibilitou 
o surgimento da locomotiva a vapor, 
que diminuiu os intervalos de viagens e 
aumentou a circulação de bens e pessoas.

2. Imprensa - Aperfeiçoada por Guttenberg 
no século XV, a imprensa tornou a leitura 
muito mais acessível, além de proporcionar 
uma difusão muito mais veloz dos textos. 
Antes disso, livros eram majoritariamente 
transcritos pelos monges copistas a partir 
de um processo artesanal e extremamente 
lento.

3. Relógio de pêndulo - Criado em 1656 por 
cientistas cuja intenção era utilizá-lo em suas 
experiências, o relógio de pêndulo era muito 
mais preciso que qualquer outra maneira de 
medir o tempo na época. Em pouquíssimo 
tempo transformou radicalmente a relação 
do homem com o tempo.

4. Rádio - Possibilitou a emissão e recepção 
de mensagens ao vivo a grandes distâncias 
e de maneira maciça. Além disso, as grades 
de programação das estações de rádio 
passaram a funcionar como referência de 
horário e rotina.

5. Internet - Ainda não sabemos até que 
ponto a internet irá mudar nossa relação 
com o tempo, mas os impactos já são 
imensos. Circulação extremamente veloz 
de informação por todos e possibilidade de 
comunicação, em tempo real, com qualquer 
pessoa e a qualquer hora, são algumas das 
novidades trazidas pela rede.

Links para a internet
• Para se inteirar dos últimos acontecimentos da cultura Slow, existe uma página oficial do movimento: 
http://www.slowmovement.com/
• Há também uma página totalmente em português dedicada à propagação do movimento: 
http://movimientoslow.com/pt/filosofia.html
• Site oficial de Carl Honoré, onde é possível conferir textos e palestras do maior especialista mundial no assunto: 
http://www.carlhonore.com/
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A 
pequena comunidade ita-
liana de Piemonte, Bra, 
famosa região de vinhos, 

trufas brancas, queijos e carne 
de vaca, tornou-se o berço do 
movimento Slow Food. Fundado 
por Carlo Petrini, em 1986, o 
movimento tem como princípio 
básico o direito ao prazer da ali-
mentação, utilizando produtos 
artesanais de qualidade espe-
cial, produzidos de forma que se 

respeite tanto o meio ambiente 
quanto as pessoas responsáveis 
pela produção. Três anos após 
sua fundação, o Slow Food trans-
formou-se em uma associação 
internacional sem fins lucra-
tivos e atualmente conta com 
mais de 100.000 membros e tem 
escritórios na Itália, Alemanha, 
Suíça, Estados Unidos, França, 
Japão e Reino Unido, além de 
apoiadores em 150 países. 

O cenário da Itália na meta-
de dos anos 1980 abrigava uma 

febre consumista tamanha que 
estava se perdendo o contato 
com a terra, as tradições e as 
próprias receitas. Assim, inicial-
mente, o foco do movimento era 
uma reação à homogeneização 
do fast food. Hoje, a filosofia do 
Slow Food ultrapassa questões 
de diferenças culturais e ensina 
que a gastronomia não é ape-
nas o aspecto espetacular da 
comida.

A filosofia segue três precei-
tos: o bom, o limpo e o justo. O 

Sustentado pelos preceitos do alimento bom, limpo e justo, o 
Slow Food vem ganhando cada vez mais espaço no mundo e 
contribuindo para a redução dos elevados índices de obesidade

Movimento Slow Food 
ultrapassa a filosofia do 
“comer devagar”

8

Karina costa e reinaLdo barros
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“bom” remete ao sabor e aro-
ma, resultantes do trabalho de 
produtores que optam por ma-
térias-primas e métodos de pro-
dução que permitem aos cozi-
nheiros prepararem alimentos 
ótimos. O “limpo” é o respeito 
à resiliência do meio ambien-
te, da qual não se deve extrair 
mais do que ela pode oferecer. 
Toda cadeia – desde a produção 
até o consumo – deve respeitar 
os ecossistemas e a biodiversi-
dade, defendendo a saúde do 
consumidor e do produtor. Já o 
“justo” refere-se à justiça social 
e ética na qual as condições de 
trabalho respeitem o ser hu-
mano e seus direitos e, que os 
produtores sejam remunerados 
adequadamente pelo seu tra-
balho. Além disso, o “justo” re-
mete a uma economia global 
equilibrada, à prática da com-
paixão e solidariedade, bem 
como ao respeito pela diversi-
dade cultural e pelas tradições.

O movimento segue também 
o preceito da ecogastronomia, 
reconhecendo as fortes cone-
xões entre o prato e o planeta; 
união entre ética e prazer. Esse 
conceito é uma atitude capaz 
de combinar o respeito e inte-
resse na cultura ecogastronô-
mica com apoio daqueles que 
lutam para defender os alimen-
tos e a biodiversidade agrícola 
no mundo todo. Comprometi-
do em salvaguardar alimentos, 
matéria-prima e métodos tradi-
cionais de cultivo e transforma-
ção dos alimentos, o Slow Food 
também se apoia em um novo 
modelo de agricultura, que é 
menos intensivo e mais saudá-
vel e sustentável, com base no 
conhecimento das comunida-
des locais. Este é o único tipo 

de agricultura capaz de ofere-
cer formas de desenvolvimento 
para as regiões mais pobres do 
planeta.

Slow Food no Brasil
O movimento chegou ao Bra-

sil pouco depois de 2000. Mas 
o país, que ostenta um verda-
deiro patrimônio de inigua-
lável biodiversidade agrícola, 
gastronômica e cultural, ainda 
apresenta um movimento des-
centralizado e com regiões de 
maior ou menor atividade. No 
geral, a filosofia do “comer 
devagar”, em tradução livre, 
está mais concentrada nas 
regiões Sudeste, Sul e Centro-
-Oeste, em especial em cidades 
como Brasília, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Santa Catarina. 
No entanto, há ainda um cres-
cente envolvimento das outras 

duas regiões do país. 
Na rotina cada vez mais agi-

tada, a luta contra o tempo tra-
vada pela população urbana 
acaba por nos distanciar cada 
vez mais dos preceitos do Slow 
Food. A agitação do dia a dia 
muitas vezes nos leva a fazer 
sempre mais refeições corridas 
e até mesmo, pulá-las. Por isto, 
a filosofia do movimento tem o 
conceito de “coprodutor”, que 
é o oposto de um consumidor 
passivo. Significa que os consu-
midores têm um relacionamen-
to estreito com os produtores, 
de quem não apenas compram, 
mas a quem pedem informa-
ções e conselhos para poderem 
reconhecer diferenças qualita-
tivas e alimentar-se de forma 
mais saudável, saborosa e res-
ponsável. Em suma, há uma 
interação entre o consumidor 

Hambúrguer e batata frita, principais produtos das redes de fast food

 google imagens
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e a cadeia produtiva. Segundo 
Glenn Makuta, coordenador do 
Slow Food Brasil, o cidadão ur-
bano tem acesso a uma série de 
informações que lhe permite es-
colher que tipo de modelo quer 
propagar com suas escolhas. 

– Podemos, quando comprar, 
nos atentar a uma série de as-
pectos como sazonalidade, dis-
tância percorrida pelo alimento 
até chegar ao nosso prato, fres-
cor, se aquilo que comemos pro-
vém de agricultura familiar, se 
é livre transgênico, dentre tan-
tos outros aspectos.

Seguindo esse mecanismo, o 
consumidor, mais atento e in-
formado, motiva o agricultor 
a trabalhar com técnicas tradi-
cionais que garantem a biodi-
versidade dos produtos e a sua 
qualidade.

Muitos restaurantes, já se-
guindo os preceitos do Slow 
Food, usam matérias-primas 
que só existem na Amazônia ou 
no Centro-Oeste. Há ainda, de 
fato, má distribuição em termos 
de matérias-primas, especial-
mente no Sudeste. Para Gleen, 
é necessário, antes de tudo, que 

as pessoas conheçam os ingre-
dientes do bioma em que estão 
inseridas e respeitem a disponi-
bilidade destes, pois, caso con-
trário, podemos cair no mesmo 
modelo massificante ao qual o 
Slow Food se contrapõe. 

– Há uma agrobiodiversidade 
fantástica em cada um desses 
lugares. De qualquer forma, 
a região Centro-Sul do país é 
grande consumidora de ingre-
dientes provindos de regiões 
ao Norte. O escoamento da 
produção ainda é um constan-
te desafio. Conhecer e buscar 
alimentos diretamente com as 
Comunidades do Alimento, tais 
como cooperativas, é uma das 
formas de estreitar a relação 

entre produtor e consumidor. 
O Slow Food também valoriza 

a agricultura familiar, que é a 
forma dominante de agricultu-
ra no mundo. Segundo relatório 
do Estado Mundial da Agricul-
tura e da Alimentação, 2014, 
Inovação na Agricultura Familiar, 
produzido pela Organização 
das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura (FAO), 
estima-se que a agricultura fa-
miliar ocupe cerca de 70% a 
80% das terras agrícolas e pro-
duza mais do que 80% dos ali-
mentos no mundo, em termos 
de valor. Para Glenn, os cozi-
nheiros têm grande papel nesse 
contexto. 

– Eles são aqueles que detêm 
habilidades para apresentar 
esses alimentos de formas cria-
tivas e cativantes, seja na esco-
lha de determinado ingrediente 
ou num preparo de um prato. O 
futuro é incerto, mas podemos 
torná-lo bem próspero. 

Em termos futuristas, o movi-
mento não prega apenas o fim 
do fast food, mas tem como ob-
jetivo a luta pela preservação 
dos alimentos considerados em 

Alimentos orgânicos ainda são mais caros

 “Para que possamos 
chegar a essa vida 

mais saudável e 
mais orgânica que 
o Slow Food prega, 

infelizmente, ainda falta 
muito” 

Chef Jeremy Penazola
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risco de extinção, por meio de 
iniciativas como a Arca do Gos-
to, um catálogo mundial que 
identifica, localiza, descreve e 
divulga sabores quase esqueci-
dos de produtos ameaçados de 
se perderem, mas ainda vivos, 
com potenciais produtivos e co-
merciais reais. Desde o início 
da iniciativa, em 1996, mais 
de 1000 produtos de dezenas de 
países foram integrados à Arca. 

O chefe de cozinha, Jeremy 
Penaloza, professor de gastro-
nomia da Universidade Le Cor-
don Bleu, no Peru, afirma que 
nas sociedades mais desenvol-
vidas não existem fast foods. 

– O que acontece em Lima, 
Peru, é que não temos tanto di-
nheiro para gastar com comi-
da e comida boa aqui é cara. É 
mais favorável ir a uma feira, 
onde você irá economizar bas-
tante e ainda encontrará pro-
dutos mais frescos. Sem falar 
que haverá um contato especial 
com o alimento, e a experiência 
de escolher um produto de qua-
lidade. Acredito ser esse o con-
texto para a filosofia do Slow 
Food, pois você irá reservar um 

tempo para cuidar da sua ali-
mentação, para ter um contato 
com a sua comida. 

Porém, ele tem um pensa-
mento pessimista sobre o mo-
vimento. Segundo ele, para que 
possamos chegar a essa vida 
mais saudável e mais orgânica, 
que o Slow Food prega, ainda 
falta muito.   

Muito além do peso
Vivemos em uma socieda-

de em que se gasta mais para 
emagrecer do que para comer. 
Segundo a Pesquisa do Minis-

tério da Saúde, Vigitel 2014, o 
excesso de peso já atinge 52,5% 
da população adulta do Brasil. 
Essa taxa, nove anos atrás, era 
de 43%. Para Glenn Makuta, 
o Slow Food pode, de certa for-
ma, através de seus princípios, 
influenciar na queda desses 
números, pois quando começa-
mos a pensar mais criticamente 
o modelo de produção e consu-
mo, passamos por uma transi-
ção comportamental que afeta 
a alimentação, e a educação 
alimentar é uma das chaves 
para que possamos modificar 
essa realidade. 

– O Slow Food promove a Edu-
cação do Gosto, para que as 
pessoas aprendam, desde cedo, 
a reconhecer os sabores, aro-
mas e todas as sutilezas dos 
alimentos e assim buscar uma 
alimentação mais adequada.

Em compensação, o hábito 
de usar fast foods é gerador dos 
maiores casos de obesidade no 
mundo. De acordo com dados 
da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), entre 2001 e 
2010, houve um crescimento de 
201% no número de lojas no se-

Obesidade infantil: doença mundial O excesso de peso já atinge 52,5% da população adulta do Brasil

“Os fast foods são 
verdadeiros inimigos 
do nosso corpo, pois 
são alimentos ricos 

em açúcar, gorduras, 
sódio, conservantes e 

pobres em nutrientes. O 
consumo excessivo desses 

alimentos levam às 
famosas DCNT” 

 Nutricionista Viviane Bandeira
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tor de fast food. Para a nutricio-
nista Viviane Bandeira, o fato 
de as mulheres entrarem no 
mercado de trabalho as afasta 
da cozinha, enquanto a tecno-
logia proporciona o preparo de 
alimentos de forma fácil e rápi-
da, mas não ideais.

– Os fast foods são verdadeiros 
inimigos do nosso corpo, pois 
são alimentos ricos em açúcar, 
gorduras, sódio, conservantes e 
pobres em nutrientes. O consu-
mo excessivo desses alimentos 
leva às famosas Doenças Crôni-
cas Não Transmissíveis (DCNT). 

Ela ainda alerta sobre o uso de 
agrotóxicos a fim de aumentar 
a produtividade, sem que haja 
preocupação com o meio am-
biente e com a saúde humana. 

– A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) faz ana-

lises, anualmente, para verificar 
se os níveis de agrotóxicos nos ali-
mentos estão na quantidade dita 
segura, porém, seus resultados 
mostram resíduos de agrotóxicos 
acima dos limites permitidos em 
diversos itens da alimentação dos 
brasileiros. Os agrotóxicos podem 
causar intoxicações, problemas 
genéticos e surgimento de câncer. 

Viviane cita como uma alter-
nativa, os produtos orgânicos, 
que, por sua vez, são livres de 
agrotóxicos, hormônios e anti-
bióticos. 

– Esses produtos são mais se-
guros à saúde. A sua única des-
vantagem é o preço mais caro, 
por ser tratar de uma produção 
em menor escala. 

Os alimentos orgânicos são 
o carro-chefe do Slow Food e se 
tornam mais saudáveis por não 

utilizarem adubos químicos e 
outros produtos que auxiliam 
no crescimento ou no controle 
de pragas. 

Segundo a Associação de 
Agricultura Orgânica, os ali-
mentos orgânicos são produzi-
dos com o objetivo de assegurar 
uma alimentação saudável, 
aumentando a qualidade e 
durabilidade dos alimentos, se 
preocupando também com o 
ambiente em que se é produ-
zido. A Agricultura Orgânica 
e a Agricultura Biológica são 
responsáveis pela produção 
sustentável de alimentos, na 
qual os recursos são utilizados 
de forma racional para evitar 
desperdício e prejuízo ao meio 
ambiente, prolongando assim 
o meio de produção desses tipos 
de alimentos.

Slow Food é comida 
de vegano?

Não necessariamente. Quem é vegano não come nada de 
origem animal, mas quem é adepto do Slow Food pode 
comer carne de origem animal e alguns derivados, o que 
causa essa confusão é o fato de que muitos adeptos do 
Slow Food comem o que plantam e as pessoas podem pen-
sar que são veganos. Vale lembrar que veganismo também 

é um estilo de vida e os veganos 
não vestem e não usam 

produtos cosméticos de-
rivados de animais. 
Além de não apoiar 
a exploração de 
animais em espetá-
culos. 

O que o caracol 
represente para o 

Slow Food?

Esse pequeno molusco que se arrasta para se 
locomover foi escolhido  exatamente por ser 
devagar e se encaixar perfeitamente com o termo 
Slow. Outra característica que influenciou sua 
escolha é que o ritmo da alimentação do molusco, 

durante toda sua 
existência, é 

sempre lenta. 
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No Brasil existe uma lei, des-
de dezembro 2003, que apro-
va a produção e comercializa-
ção de alimentos orgânicos, e 
quem se interessar por isso deve 
se credenciar no Ministério da 
Agricultura. A regulamentação 
saiu quatro anos mais tarde, 
em 2007, através do Decreto 
Nº 6323.  De acordo com da-
dos da Federação Internacional 
dos Movimentos de Agricultura 
Orgânica (IFOAM), que existe 
desde 1972, o mercado de ali-
mentos orgânicos chegou a mo-
vimentar em 2012 cerca de 63,8 
bilhões de dólares e a extensão 
de terras para a produção desse 
gênero de alimentos já ultrapas-
sa os 37 milhões de hectares.

Silvana Medeiros, gerente de 
uma rede de fast food, afirma 
que além da rapidez, o que 

mais a atrai no gênero são, 
de fato, os próprios produtos, 
mas que mudaria sua forma 
de alimentação, drasticamen-
te, como os que aderem ao Slow 
Food. Ela não teme que a ten-
dência da alimentação saudá-
vel venha a concorrer cada vez 
mais com o fast food.

– A maioria das pessoas, prin-
cipalmente os jovens, não liga 
muito para uma alimentação 
saudável. Do lado da loja de 
fast food, da qual sou gerente, 
há duas lojas que vendem ali-
mentos saudáveis e eu observo 
que elas não vendem quase 
nada. Não acho que essa ten-
dência venha a prejudicar as 
redes de fast food. 

Silvana também comenta 
que a empresa em que traba-
lha procura sempre diversifi-

car o cardápio para atender à 
demanda por alimentos mais 
saudáveis.

– Não é um problema para a 
empresa. Nós temos alimentos 
saudáveis no cardápio porque 
nos preocupamos também com 
a saúde de nossos clientes. 

Em 2013, o Slow Food Brasil 
lançou um documentário sobre 
a obesidade infantil. O docu-
mentário Muito além do peso dis-
cute por que 33% das crianças 
brasileiras pesam mais do que 
deviam. As respostas envolvem 
a indústria, o governo, os pais, 
as escolas e a publicidade. Com 
histórias reais e alarmantes, o 
filme promove uma discussão 
sobre a obesidade infantil no 
Brasil e no mundo. O documen-
tário está disponível no YouTu-
be, desde então. 

Slow Food contra os trangênicos (OGM)
O Slow Food tem como seus principais alimentos os orgânicos, que são produzidos sem 

nenhum adubo, hormônio, agrotóxico, antibiótico ou hormônio. Já os transgênicos são 
organismos geneticamente modificados (OGM) e além de não serem totalmente seguros 

para a saúde, têm o problema de que são ambientalmente insustentáveis. Por isso o Slow 
Food é contra os transgênicos (OGM).

http://www.ifoam.bio/
http://aao.org.br/aao/

http://www.slowfoodbrasil.com/
http://www.crn2.org.br/index.php

Para quem quer saber mais
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Na primeira consulta do ano, o aposentado 
José Benedicto Moreira de 85 anos, que recla-
ma de uma alergia nos braços, chega cedo 

ao consultório da dermatologista. Com seis pesso-
as em sua frente, o idoso espera por apenas 20 mi-
nutos antes de ser chamado. O atendimento dura 
menos de 10 minutos. A médica, sem analisar 
com luvas a queixa do idoso, observa de longe os 
braços do paciente e receita uma pomada. E dei-
xa uma indicação: “se não melhorar, marcaremos 
uma nova consulta para testar outra pomada”. 

Esse é um triste acontecimento lembrado pela 
neta do paciente, a cirurgiã Bárbara Moreira do 
Hospital Celso Pierro, de Campinas, que explica 
que o episódio é mais comum do que se imagina.

– Tem sido recorrente nos ambulatórios, princi-
palmente quando o médico é ligado a vários con-
vênios médicos ou seu consultório fica em um hos-
pital de algum plano de saúde.

Isso resulta de um estilo de trabalho que os críti-
cos chamam de fast medicine, em que as consultas 
têm duração breve, a interação entre o paciente e 
o médico é mínima e o foco é dado aos exames. 
Com os resultados em mãos, o profissional trata 
o que foi encontrado nos exames, não a pessoa 
que foi em busca de ajuda. Para o cardiologista 
Bernard Lown, professor da Escola de Medicina 
de Harvard, nos Estados Unidos, e autor do livro 

A arte perdida de curar, vivemos atualmente um 
grande paradoxo: “nunca a medicina avançou 
tanto no diagnóstico e no tratamento das mais 
variadas doenças e nunca o ser humano enfermo 
foi tão mal cuidado”. 

– Mas os pacientes também se tornaram impa-
cientes – afirma a cirurgiã, que diz que a culpa 
não é apenas dos médicos. 

Com a facilidade de acesso a informações, 
muitas pessoas acabam por fazer o seu próprio 
diagnóstico com o que encontram na internet. 
Escolhem diretamente o especialista, solicitam 
os testes que desejam fazer, apontam os medi-
camentos que acreditam serem os indicados e 
pronto, assumem a função do médico.

– E se o especialista for contrário, alguns pa-
cientes ainda trocam de profissionais na busca 
por algum que concorde com eles.

O tempo como remédio
Às vezes a cura não está 
no método mais rápido ou 
instantâneo, a medicina 
alternativa promove tratamentos 
que podem demorar um pouco 
mais, mas, no final das contas, 
realmente fazem efeito e são 
duradouros

JuLia soreLLa e dieGo moreira

O cardiologista Bernard Lown, autor do livro A arte perdida 
de curar
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Slow Medicine
Na onda contrária dessa corrente fast, surgiu 

em 2002, o termo Slow Medicine criado pelo car-
diologista italiano Alberto Dolara, que o men-
cionou pela primeira vez em um artigo publica-
do no jornal especializado Italian Heart Journal. 
A inspiração veio do Slow Food, organização de 
origem de Bra, norte da Itália, também região 
do Piemonte, em 1986, em resposta à instalação 
de um McDonald’s na Piazza di Spagna, uma 
das principais praças de Roma. 

A ideia da Slow Medicine é oferecer um jeito 
mais calmo de olhar para os problemas que es-
tão sustentados na “medicina rápida”. Ela foi 
criada com a intenção de mudar o paradigma 
atual de fazer medicina, muito apressado, com 
pouca atenção às palavras dos pacientes, e mui-
to generosa em analisar testes de diagnósticos 
e prescrever medicamentos. A premissa dessa 
nova forma de medicina é enfatizar a coopera-
ção entre os profissionais de saúde e os doentes, 
como pretexto de uma atuação calma e harmo-
niosa – claro, em situações que não sejam de 
emergência. 

De acordo com o cardiologista Sérgio Nunes 
Pereira, a Slow Medicine melhora o atendimen-
to ao reconhecer o valor de escutar o paciente 
e trabalhar para escolher a melhor estrutura 
para o tratamento a ser recomendado, o que dá 
mais segurança a quem está sendo atendido.

– Também temos que levar em conta que os 
custos com exames e medicamentos são redu-
zidos. Quando fazemos escolhas com mais cal-
ma e fazemos o tratamento sem ocorrer algo 
imprudente ou incerto, as chances de erros são 
menores, diminuindo possíveis gastos desneces-
sários.

A Slow Medicine também pode ajudar a evitar 
a tomada de decisões precipitadas no tratamen-
to de câncer, conta Pereira.

– Nesses casos, muitas vezes os profissionais 
correm para dar um diagnóstico com base em 
avaliações preliminares, para dar uma pseu-
dossegurança ao seu paciente. O médico tanto 
quer passar uma imagem de controle e de co-
nhecimento, quanto ele mesmo cria o desejo de 
que o paciente tenha uma resposta rápida ao 
tratamento.

Segundo o cardiologista, em casos de trata-

mentos de doenças que têm o desenvolvimen-
to ao longo de anos, ambos os lados se sentem 
pressionados a tomar decisões rápidas. Isso 
ocorre ao ponto de que, nesses casos, a melhor 
solução é substituir a ansiedade pela calma e, 
dependendo do quadro, uma velocidade apro-
priada para tal. 

Homeopatia
Apesar da discussão sobre a Slow Medicine ser 

recente na medicina tradicional, este relacio-
namento harmonioso entre médicos e pacien-
tes já é presente há bastante tempo em alguns 
métodos alternativos de tratamento de saúde, 
como é o caso da homeopatia.

– O tempo do paciente é muito importante 
durante as consultas – afirma o gastroenterolo-
gista e homeopata Carlos Alberto Ranzani. Não 
é apenas saber sobre os sintomas físicos, mas 
também como esse paciente leva a vida. Se ele 
é calmo. Estressado. Coisas que o incomodam. 
Eu preciso saber um pouco sobre a vida do pa-
ciente.

A homeopatia é uma terapia alternativa, cria-
da em 1755 por Samuel Hahnemann na Alema-
nha. É um sistema que contempla o ser humano 
como um todo em detrimento das doenças iso-
ladas. O seu método se dá através de estímulos 

 A homeopatia pode ser manipulada em soluções líquidas, 
pós ou em cápsulas no formato de bolinhas.

divulgação
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energéticos com o intuito de reequilibrar a ener-
gia vital dos pacientes.

Quando Guilherme, o filho da dona de casa 
Maria Aparecida Monteiro, apresentou uma hi-
pertrofia de adenoide, um caso onde o paciente 
sente dificuldade em respirar, provocando otites 
ou até a perda da audição, o tratamento ho-
meopático foi o escolhido. 

– Ele apresentava muita secreção no nariz. 
Depois de um exame de raios-X, o otorrinola-
ringologista diagnosticou que ele tinha o céu da 
boca muito fundo e que precisaria operar ime-
diatamente. Meio assustada, indicaram-me um 
homeopata – conta Maria.

– Na nossa primeira consulta, ele me sugeriu 
uma ortodontista para fazer alguns exames. 
Com os resultados em mãos, ele me deu duas 
opções. Ou o Guilherme utilizava um aparelho 
ou poderíamos fazer o tratamento com bases 
homeopáticas. Acabei por escolher a segunda. 
Foram quatro meses de tratamento, mas aca-
bou funcionando.

Em contrapartida, não são todos que obtém 
resultados satisfatórios com a homeopatia. A 
própria dona de casa Maria tentou o tratamen-
to há dois anos.

– Eu estava com depressão e não queria mais 
utilizar a alopatia tradicional para tratar, pois 

os medicamentos apresentavam muitos 
efeitos colaterais e eram caros.

Segundo Maria, o seu tratamento du-
rou um ano, e os resultados somente co-
meçaram a aparecer de dois a três meses 
após o início, muito diferente de quando 
usou alopatia, onde os medicamentos 
começaram a fazer efeito em uma se-
mana.

– Mas ao menos o tratamento foi bem 
mais barato do que no método tradicio-
nal. Na alopatia eu gastava R$ 115,00 
a cada dois meses com medicação gené-
rica. Já na homeopatia eram R$ 80,00 
para o mesmo período, e eu utilizava 
mais de um “medicamento”.

Reiki
A homeopatia não é um único método que 

contempla a medicina slow. Vários tipos de 
tratamentos medicinais, que valorizam o tem-
po doado e dedicado em prol da cura, são 
considerados slow. 

Segundo o especialista Rogers Jonas, o método 
Reiki é um sistema natural de harmonização e 
reposição energética. Essa técnica foi descoberta 
no Japão, por Mikao Usui. Rei significa univer-
sal e Ki é a energia individual que flui em to-
dos os organismos vivos e os mantém, quando 
o Ki sai do corpo ele deixa de ter vida. O Reiki 
é o processo de encontro dessas duas energias 
(energia universal e nossa energia física). 

– O método Reiki é sagrado, mas não é uma 
religião ou um sistema filosófico. Adapta-se a 
qualquer cultura, raça, idade, credo, seita. Não 
tem restrições ou tabu. Não utiliza talismã ou 
quaisquer instrumentos auxiliares. Também 
não é necessário que acreditem nele para que 
propague ou tenha efeito – diz Rogers, que é 
considerado um mestre habilitado para repro-
duzir essa terapia. 

Nesse tratamento nenhum objeto ou equipa-
mento é necessário, apenas as mãos do Reikia-
no, o mestre que aplica o método, ou pode ser 
feito também com o olhar. Rogers explica que é 
aconselhável na hora do tratamento o receptor 
manter-se em local agradável e descansado. De-
pendendo da atividade que estiver executando é 
importante manter o corpo em repouso ou não 

Guilherme Monteiro e a mãe, a dona de casa Maria 
Aparecida Monteiro

aRquivo pessoal
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executar atividade alguma. Em al-
guns casos o receptor pode apresen-
tar sonolência, perda dos reflexos e 
coordenação motora, calafrios, ca-
lor, pressão na cabeça. 

– O Reiki é uma técnica simples e 
disponível a todos – finaliza Rogers.

Independente do método medici-
nal escolhido, o importante é priori-
zar a situação do paciente, buscar a 
verdadeira cura do mal sofrido sem 
a interferência do mundo breve e 
volátil em que vivemos, onde tudo é 
tratado superficialmente e a medi-
cina é mais vista como um negócio 
do que como uma ajuda. Apesar de 
velho, o provérbio “a pressa é ini-
miga da perfeição”, nunca foi tão 
atual quanto agora. 

O método Reiki utiliza a energia interna através das mãos para a cura de 
doenças

Acupuntura e apiterapia

divulgação

Já a apiterapia é um método alternativo que utiliza picadas 
de abelha para tratamentos de vários tipos de doença, No 

mundo são muitos os países que fazem uso desta modalidade 
de medicina, inclusive sendo comum encontrar clínicas 

especializadas.

A acupuntura é uma 
terapia chinesa que consiste 
na aplicação de agulhas 
em pontos específicos do 
corpo que correspondem ao 
mal que deve ser tratado, 
baseado em mapeamento 
do corpo humano para 
saber qual o significado e 
correspondência de cada 
ponto específico do corpo. 
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Apesar das tecnologias que 
facilitam a vida, o século 
XXI trouxe doses cavala-

res de estresse e correria. Devi-
do à falta de tempo, os núme-
ros referentes a infartos e AVCs 
(Acidente Vascular Cerebral) 
aumentaram drasticamente. 
Segundo o Ministério da Saú-
de, só no Brasil são cerca de 
300 mil casos de ataque cardí-
aco por ano. Além disso, a do-
ença é responsável por 29,4% 
das mortes no país. 

A falta de tempo aumentou 
a obesidade e o sedentarismo 
chegou a níveis críticos não só 
no Brasil ou Estados Unidos, 
mas no mundo inteiro. Se-
gundo pesquisa da revista The 
Lancet, 52% dos homens e 58% 
das mulheres brasileiros estão 
acima do peso. 

Chegando neste ponto ex-
tremo, criou-se uma forma de 
unir duas necessidades do ho-
mem moderno: a de relaxar e 
de ser saudável praticando es-
portes. 

A definição no dicionário diz 
que qualquer atividade que 
exija exercício corporal e pro-
mova desenvolvimento físico é 
considerada um esporte. Desde 
o tempo dos gregos, que inven-
taram as Olimpíadas, a com-
petitividade está fortemente 

atrelada ao conceito. Todos os 
esportes que conhecemos, até 
mesmo os individuais e mais 
calmos, como tênis e golf, pe-
dem algum tipo de competiti-
vidade em algum momento.

O problema é que se vive 
numa sociedade estressada e 
competitiva por si só. Desde 
muito cedo, todos são estimu-
lados a terem maiores notas 
que o colega para passar no 
vestibular. Depois, no mercado 
de trabalho, a batalha é para 
ter um currículo mais rechea-
do. Especialista em comporta-
mento do homem moderno, 
a psicóloga Mônica Guanaes 
esclarece que esse fenômeno é 
explicado pela forma com que 
se acostumou a viver. 

– Nós somos moldados por 

um sistema que pede pelo mais 
forte. E só estimulando a com-
petitividade é que você chega 
ao indivíduo mais adaptado.

O problema, conta ela, é que 
isso traz consequências que 
problematizam o ser. 

– Ficamos tão habituados 
a este dia a dia que não po-
demos simplesmente nos des-
conectar dele. É um processo 
longo.

Começaram a surgir, no fi-
nal dos anos 1980, algumas 
práticas de esportes adaptados 
para a vida slowliving. Respei-
tando os limites do corpo, sem 
compromisso com a competi-
tividade. A busca pelo prazer 
e pelo bem estar se tornou o 
objetivo principal dos prati-
cantes. 

A busca pela vitalidade e a luta contra a competitividade. Como 
conciliar um corpo saudável com a prática esportiva voltada para o 
bem-estar?

Praticando o bem-estar

GiLberto maGaLHães e GiuLia amendoLa

Apesar das polêmicas, muitos ainda usam os suplementos para ajudar no dia a dia

aRquivo pessoal
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A busca pelo corpo 
perfeito 

A tendência da busca pela 
perfeição estética, que é motivo 
de críticas, é deixada um pouco 
de lado. Mônica Marques, per-
sonal trainer formada em Edu-
cação Física pela Faculdade 
Castelo Branco, na década 
de 1980, explica que, mesmo 
quando a pessoa não segue o 
estilo de vida slowliving, é preci-
so ter limites. 

– As pessoas buscam uma 
magreza vista em revistas que 
não é saudável. O foco básico 
do esporte é ser saudável. Se em 
algum momento ele deixa de 
ser, o objetivo se perde. 

Mônica explica ainda que é 
normal haver uma pequena 
confusão, uma vez que estamos 
acostumados a ver esportes, 
principalmente na televisão, de 
uma determinada forma, e o slo-
wliving defende algo diferente.

Lucas Krause, 20 anos, estu-
dante de Direito da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, 
explica que começou a tomar 
suplementos por uma questão 
estética. 

– Tomava creatinina, glu-
tamina e whey [uma mistura 
que também ajuda no ganho 
de massa muscular], malhava 
todos os dias e em seis meses 
ganhei sete quilos. Acabei ga-
nhando gosto pela coisa, por-
que antes fazer exercício era 
muito chato.

Lucas conta que, muitas ve-
zes, o que faz a pessoa buscar 
os suplementos é a demora dos 
resultados. 

– Eu tive que parar por conta 
de um problema de saúde ge-
nético, mas sinto falta, porque 
aquilo me deixava bem e eu 

não forçava meu limite. 
A pressa na busca pela esté-

tica faz muitas pessoas procu-
rarem os suplementos, porque, 
normalmente, o exercício – seja 
ele na academia ou por meio 
da prática de esportes como 
futebol, corrida, tênis – demo-
ra um certo tempo para surtir 
o efeito desejado. Carlos Al-
berto Pettine, empresário que 
abriu uma empresa de comida 
fit em Salvador, conta que pes-
quisou muito antes de “entrar 
na onda” dos reforços extra-
-academia. 

– Eu malhava, mas o resulta-
do que vinha não era o que eu 
queria.

Pettine lembra que tudo isso 
deve ser feito junto com uma 
alimentação balanceada. 

A mudança 
Com a correria do dia a dia, 

muitos perceberam que o acú-
mulo de atividades impossibi-
litava o curso normal do pro-
cesso de emagrecer ou “tentar 
ser saudável”. Aí, veio a neces-
sidade da criação de algo com 
o conceito do slowliving. Poder 
se desligar das obrigações, até 
mesmo na hora do lazer. Prati-
camente todo esporte pode ser 
adaptado ao slowliving, basta 
que os limites do corpo não se-
jam ultrapassados. 

Um exemplo é o futebol ame-
ricano. O esporte sempre foi um 
dos mais populares dos EUA, 
mas a violência e o impacto fí-
sico do jogo se tornaram cada 
vez mais um problema para 
os praticantes do esporte. Mui-
tos pais temiam que seus filhos 
sofressem danos físicos, princi-
palmente cerebrais, em decor-
rência da prática desse esporte 

desde a infância. O presidente 
Barack Obama, inclusive, de-
clarou que não deixaria um 
filho jogar futebol americano 
profissionalmente.

Em 2014, a NFL fez um acor-
do de U$ 675 milhões com ex-
-jogadores que entraram com 
uma ação coletiva contra a liga 
por danos cerebrais.  Desde en-
tão, a NFL investe na seguran-
ça dos atletas, com a mudança 
das regras de jogos e desenvol-
vendo e financiando pesquisas 
na área neurológica e para 
obter melhoria de segurança 
nos equipamentos. A NFL lan-
çou uma campanha chamada 
Play60, que incentiva a prática 
de uma hora diária de esporte 
recreativo para diminuir a obe-
sidade infantil.

O jogador do San Francisco 49ers abandonou 
a carreira profissional após o primeiro ano com 
medo de futuras lesões cerebrais. 

 

divulgação san fRanCisCo 49eRs
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– Você percebe que não preci-
sa se matar em um aparelho de 
academia para ficar satisfeito. 
Uma corrida na praia sem forçar 
o corpo ou uma pelada com os 
amigos todo final de semana já 
ajuda, conta Carlos Pettine, que 
deixou de malhar todos os dias 
e começou a fazer corridas even-
tuais na praia para desestressar.

O que provoca o bem-estar 
após os exercícios físicos é a libe-
ração de hormônios como a en-
dorfina e a adrenalina. Por isso, 
qualquer esporte que tenha essa 
possibilidade já é um exemplo. 

Diogo Cavalcanti, morador de 
Curitiba, se sentia muito estres-
sado pela sua profissão de mi-
litar. Ele conta que também  se 

distanciou da prática de esportes 
competitivos para poder levar 
uma vida mais tranquila. 

– Sou muito ansioso e não sou 
uma pessoa competitiva. Encon-
trei no slackline, na escalada e no 
paraquedismo formas de rela-
xar. O slackline é mais tranquilo, 
te traz foco e calma. O paraque-
dismo parece agressivo, mas li-
bera adrenalina e você se sente 
bem mais tranquilo. 

A própria carreira fez com que 
ele entrasse em contato com es-
ses esportes, que hoje ele pratica 
como passatempo. 

Estudante de Economia da Uni-
versidade Federal do Rio de Janei-
ro, Alan Martins, 20 anos, conta 
que começou a praticar slackline 
porque achava que ia ajudar na 
hora de surfar. 

– Eu queria algo que me des-
se equilíbrio e foco, e além de 
tudo você exercita várias par-
tes do corpo. Você não é obri-
gado a ganhar de ninguém e, 
no final, você se sente bem e 
equilibrado.

A polêmica dos 
suplementos 

Algumas pessoas defendem 
que, na verdade, a prática de es-
portes de forma mais light não 
surte efeitos estéticos ou saudá-
veis, uma vez que não há discipli-
na para quem os pratica. 

– Se você não pratica aquela ati-
vidade todos os dias de uma for-
ma regrada, dificilmente poderá 
ter algum resultado. Pode fazer 
você se sentir bem, mas não serve 
para fins de exercício físico, expli-
ca o estudante de Medicina Diego 
Calvino, 20 anos. 

Ele acrescenta que não é preci-
so muita coisa: bastam exercícios 
físicos algumas vezes na semana, 
desde que regrados, para se sentir 
bem e notar resultados tempos de-
pois. 

Apesar de a competição, em 
muitos casos, ter um caráter no-
civo para o praticante do esporte, 
ela também tem seu lado benéfi-
co. Raphael Zaremba, professor 
de Psicologia da PUC-Rio e um dos 
fundadores da ONG VemSer, ex-

Cavalcanti achou na carreira um 
hobby: o paraquedismo.

Alan procurou no slackline uma forma de obter equilíbrio no dia a dia
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plica que a competitividade é ne-
cessária para alguns praticantes. 

– Muitas vezes, a pessoa só vai 
encontrar o que quer no esporte se 
ela tiver um objetivo, uma meta. 
Ela necessariamente não precisa 
competir com os outros, mas de 
certa forma ela precisa de uma 
meta a ser atingida.

Ainda segundo o psicólogo, a 
competição é inerente ao esporte, 
mas em casos como a prática es-
portiva de crianças o importante 
são os valores passados e que não 
haja a cultura da vitória a qual-

quer custo. O importante é prati-
car o esporte e aprender com ele.

Na ONG VemSer, Zaremba faz 
um trabalho com meninas ca-
rentes e, através do basquetebol, 
ele busca ensinar valores e dar 
novas oportunidades às jovens. 
Das mais de 500 meninas aten-
didas pelo projeto, 41 fazem uni-
versidade, sendo que duas alunas 
conseguiram bolsas para jogar 
nos EUA. Segundo o psicólogo, os 
valores do esporte e a competitivi-
dade do jogo foram fatores impor-
tantes na formação das meninas. 

– O projeto VemSer participa 
de ligas estaduais, campeona-
tos, e o que eu tento passar para 
elas é que a partida de basquete 
é um microcosmo da vida. O que 
eu enfatizo é que vencer não é o 
objetivo, elas estão lá para dar o 
melhor delas. O resultado é secun-
dário. Acredito que a competição 
as estimula a evoluir.

Segundo Zaremba, a compe-
titividade do esporte deu às me-
ninas um objetivo e através dele 
muitas melhoraram a autoesti-
ma, o foco. 

 Praticar esporte slow no Rio de Janeiro

• https://www.youtube.com/watch?v=K2bUxs1yhZA  
Vídeo institucional sobre as Academias da Terceira Idade
• http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2960460-8/abstract 
Pesquisa da revista Lancet sobre a obesidade no mundo.
• http://vemser.org.br/o-que-ja-conseguimos/ 
Site da ONG VemSer.

Ciclismo – Além das 
ciclovias nas praias na 
cidade, outra opção 
é o clicloturismo, 
que pode ser feito 
em trilhas dentro da 
própria cidade ou em 
viagens para cidades 
vizinhas, aproveitando 
as diferentes 

paisagens e um contato maior com a natureza

Corridas – As 
caminhadas pelo Rio se 
tornaram comuns e você 
tanto pode optar por 
correr sozinho quanto 
fazer caminhadas em 
grupo. As assessorias 
esportivas Runners 
Club e Speed oferecem 
acompanhamento para a 

prática da corrida em grupo. http://www.runnersclub.
com.br/ e  http://www.speedcorrida.com/ 

Slackline – Os locais 
mais comuns para a 
prática do slackline 
são as praias de 
Copacabana, Ipanema 
e Barra da Tijuca, mas 
também existem pontos 
de prática do esporte 
na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Aterro do Flamengo e na 
Urca. Alguns grupos famosos são o Slackd ’Avila, SlackRio 
Slackline e Slackline Praia do Flamengo.

Natação – 
Além de aulas 
em clubes, a 
natação no 
mar também 
é uma boa 

escolha, já que o esporte é um dos mais completos 
para a musculatura, além de ser recomendado contra 
doenças como a asma. 

Academia da Terceira Idade - Uma opção para os idosos são as Academias da 
Terceira Idade. São mais de 100 espalhadas pelo Rio de Janeiro. Elas são abertas 
para todos, mas para poder participar das aulas é necessário ter mais de 40 anos e 
apresentar atestado médico. Os exercícios são acompanhados por especialistas.

Para 
saber 
mais
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E 
se parássemos tudo, nos desconectássemos 
de todas as tecnologias? Como seria se, por 
algum tempo, o celular ficasse em off e as 

mídias sociais deixassem de ser prioridade? Na 
contramão da rotina moderna, existem pessoas 

que estão tentando desacelerar. São os adeptos do 
estilo de vida slow, em que só não há espaço para 
ter pressa. Quem adota esse estilo de vida está em 
busca de tempo para aproveitar plenamente cada 
momento. 

Duas práticas que auxiliam esse estilo de vida 
são a yoga e a meditação. Elas estão interliga-
das: trabalham as emoções, trazem relaxamento, 
concentração e tranquilidade mental. A principal 
diferença é que a yoga é uma atividade do corpo 
em movimento, portanto o fortalece e desenvolve 
a flexibilidade. 

Cursos especializados podem 
ser o primeiro passo

Tatiana Alcantara é instrutora de meditação e 
yoga no Arte de Viver, fundação com inúmeros 
cursos que visam ao bem-estar a partir de ativida-
des voluntárias. Ela acredita que estar bem consi-
go mesma é a chave para uma vida slow. Antes, 
Tatiana era uma pessoa ansiosa, mas as práticas 
a ensinaram a ter calma e concentração. Hoje, 
considera-se mais feliz: 

– A mudança vem de dentro para fora. O trân-
sito existe, a violência existe, mas o que muda é a 
forma de enxergar a vida. Quando você está bem 
consigo mesmo, naturalmente as coisas ficam um 
pouco mais leves.

Ela ingressou no Arte de Viver em fevereiro de 
2012, despretensiosamente. Recebeu o convite de 
uma amiga e foi fazer o curso introdutório de me-
ditação. Acabou se apaixonando: 

– Eu fiz esse curso, aí fui voluntária em outro e 
depois passei para os cursos avançados. Fiz prati-
camente todos, incluindo os de yoga.

O próximo passo foi começar o treinamento 
para se tornar instrutora. Ela começou a dar aulas 
de meditação e agora ensina yoga. A instrutora 

22

Caminhos para uma 
vida Slow
A meditação e a yoga na rotina de quem está em busca de equilíbrio

bruna carvaLHo e Laura turton

Tatiana Alcantara, instrutora de meditação e yoga, no 
centro Arte de Viver

divulgação
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afirma que as duas práticas são complementares: 
– Eu acredito que quando você trabalha o seu 

corpo na yoga, naturalmente você presta mais 
atenção na sua respiração. Isso faz com que você 
fique mais calmo, o que facilita a meditação. Não 
tem uma aula de yoga que não seja finalizada 
com uma meditação. 

A americana que escolheu o Rio 
para investir na yoga

A americana Marisa Paska, professora de yoga, 
explica que a prática foi desenvolvida com a fi-
nalidade de você chegar a um estado meditativo, 
para deixar o corpo e a mente prontos para po-
der meditar. A yoga é só um dos vários caminhos 
para chegar lá. 

Nascida em Nova York, ela fez sua primeira 
aula quando tinha 17 anos, mas o interesse só 
surgiu depois. Quando terminou a faculdade, se 
mudou para a Costa Rica, onde fazia surf e yoga. 
Foi então que decidiu adotar esta prática para a 
sua vida.

Marisa já viajou por muitos países e passou por 
todos os cinco continentes. Mas foi no Rio de Ja-
neiro que resolveu se estabelecer. 

– Cheguei em Búzios e fiquei um mês, fazendo 
yoga e curtindo a praia. Depois eu vim conhecer o 
Rio, e foi a primeira vez que eu me senti em casa. 
Resolvi ficar e comecei a criar minha vida aqui. 

Marisa fundou a YogaBodyRio, uma empresa 
que nasceu da combinação de todas as coisas que 
ama. 

– Yoga, trabalho corporal e a inteligência que 
a conexão com nossos corpos nos dá. E o Rio que 
para mim, realmente significa o Brasil inteiro. 

A YogaBodyRio produz curadoria de luxo de re-
tiros e eventos de yoga no Brasil, através de par-
cerias com hotéis e vilas particulares. A proposta 
é promover viagens para lugares onde se busca o 
bem-estar através da prática e do contato com o 
meio ambiente. 

– A gente deseja oferecer uma experiência única 
para todos os nossos clientes. Isso tem a ver tanto 
com as acomodações, a comida, a localização, o 
serviço, quanto com as práticas e as filosofias.

Para Marisa o contato com praticantes desta fi-
losofia de vida ao redor do mundo a fez perceber 
que essas pessoas têm tendência a viver uma vida 
mais saudável e são motivadas a ir além de onde 

estão. “Normalmente eu as vejo um pouco mais 
equilibradas e resolvidas, porque a yoga, inde-
pendente do estilo, lhes dá uma sensação de paz 
interior”. Ela conta que hoje em dia entra em es-
tado meditativo fazendo qualquer coisa – seja an-
dando de bicicleta, correndo ou lavando louças. 

O conceito de Mindfulness e a 
importância da atenção plena

Nos dias atuais, parece cada vez mais difícil 
concentrar-se em uma tarefa específica. É sempre 
necessário fazer várias coisas ao mesmo tempo. 
O que muita gente não sabe é que todas as pes-
soas têm a habilidade de estar, conscientemente, 
focadas no momento presente. Existe um nome 
específico para essa habilidade: Mindful, que deri-
va de Mindfulness e denota um estado de atenção 
plena. Mais do que isso, significa a aptidão de es-
tar aberto a experiências, sem julgamentos. 

Mestre em Administração pela FGV e professor 
do Ibmec-Rio, o treinador de Mindfulness Rodri-

Marisa Paska, professora de yoga, na praia, fazendo yoga

divulgação
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go Siqueira explica que é preciso desenvolver a 
atenção total e isso ocorre através de meditações 
específicas, com eficiência comprovada cientifica-
mente.

 – A prática de Mindfulness leva a uma maior inte-
ligência emocional, capacidade de permanecer pre-
sente ao que está ocorrendo e uma postura menos 
reativa diante da experiência. 

Para Rodrigo, as pessoas que praticam esse tipo 
de meditação passam a ser mais conscientes de si e 
observam mudanças positivas na vida acadêmica, 
profissional e pessoal.  Ele cita estudos elaborados 
por empresas e instituições acadêmicas que apon-
tam efeitos promissores do Mindfulness, como maior 
criatividade e melhor tomada de decisões. Isso des-
perta o interesse do meio empresarial sobre o tema. 

Algumas corporações como Google e Apple ofe-
recem treinamentos da experiência a seus funcio-
nários. Em instituições de ensino como Harvard e 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o 
Mindfulness foi incluído como disciplina no currícu-
lo dos alunos. 

– É uma necessidade das empresas terem funcio-
nários e líderes mais presentes no presente, com 
maior concentração, e também maior abertura a 
novas perspectivas, visões, acredita o professor. 

Rodrigo Siqueira é idealizador e mentor do pro-
grama Ibmec Mindful, um projeto que visa a desen-
volver a atenção plena dos alunos, professores e 
funcionários da faculdade, promovendo encontros 
duas vezes por semana.  Rodrigo conta que preten-
de expandir a iniciativa a outras faculdades, mas é 
preciso que elas estejam abertas a isso. 

O coach acredita que a meditação Mindful ainda 
é pouco conhecida por algumas pessoas e é impor-

tante ler a respeito para conhecê-la melhor. 
– Mais do que ler a respeito, o melhor seria buscar 

um profissional ou centro de meditação reconheci-
do e praticar. Sem expectativas, apenas para ver, 
pela experiência direta, como se sente. 

A meditação pode mudar a 
rotina e a vida das pessoas

Elas adotaram a prática de meditação em suas 
vidas. Helena Figueiredo, 18 anos, estudante de 
Psicologia da PUC-Rio, medita em seu quarto an-
tes de dormir. Laura Zornig, 20 anos, estudante 
de engenharia, procura deixar a janela aberta 
para o ar fluir melhor enquanto medita. Ritual 
que pratica também em seu quarto duas vezes 
por dia.

Ambas começaram a prática como uma forma 
de aliviar o estresse e a ansiedade. 

– Eu comecei a meditar no meu ano de vestibu-
lar. Depois de tanto estudo, estresse e ansiedade, 
tudo o que eu procurava no fim do dia era um 
momento em que eu pudesse me desligar de to-
das essas preocupações e só relaxar, conta Helena 
Figueiredo. 

Para Laura, a meditação também foi uma for-
ma de achar o equilíbrio. 

– Eu decidi meditar porque traz uma paz na 
mente instantânea. Sempre fui muito intensa e 
impaciente. Atingi um ponto de equilíbrio, achei 
a calma e o relaxamento.

Laura aprendeu a meditar no centro Arte de Vi-
ver. Fez alguns cursos em que havia meditações 
guiadas e começou a sentir todos os benefícios em 
seu corpo e mente. 

– Eu sempre falo que o Arte de Viver mudou a 
minha vida, me abriu portas para uma forma de 
vida leve, tranquila e feliz. Aprendi a encarar os 
problemas e situações da vida de forma diferente. 
Conheci práticas que fazem meus dias muito mais 
produtivos e alegres. 

Já Helena, aprendeu com a ajuda de sua psicólo-
ga, que é formada em terapia corporal e entende 
do assunto. Como ela é muito ansiosa, desde o iní-
cio foi incentivada a meditar. 

O que todos os praticantes têm em comum é o 
sentimento de querer se reconectar consigo mesmo, 
seja numa aula de yoga ou de meditação. É uma 
conexão necessária para o ser humano, mas que é 
dificultada por causa do estresse do dia a dia. 

Laura Zornig (esquerda), estudante de Engenharia na PUC-
Rio, com outras duas alunas no centro Arte de Viver
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Eclética - Por que você começou 
a praticar a meditação? E a yoga? 
Gratiela Luchini - Comecei a yoga 
porque sentia dor no ombro direito 
depois de sofrer um acidente. A 
meditação fui aprendendo nas aulas 
de yoga. Percebi que posso elevar 
meu pensamento e ir a lugares 
com a minha mente sem locomover 
fisicamente meu corpo.

E - O que mudou quando você 
começou essas práticas? Mental 
e fisicamente, quais foram as 
diferenças? 
GL- Sinto-me leve após a prática, 
aumenta o nível de ocitocina, 
meu grau de exigência com as 
coisas diminui, aumenta minha 
compreensão do universo e com 
isso acredito mais em mim e 
na vida. Isso acaba refletindo 

fisicamente, porque o relaxamento, 
a flexibilidade e a concentração 
ajudam a eliminar dores e a mudar 
a postura física diante da rotina.

E - Onde você aprendeu a 
meditar / fazer yoga? 
GL- Comecei na Petit Danse da 
Tijuca e hoje em dia faço na 
Bodytech, na Barra.

E - Em que momento você 
medita? É algo constante ou só 
de vez em quando? E a yoga?
 GL- Durante o dia medito alguns 
minutos pela manhã e sempre 
que vou à praia. A yoga é uma 
prática diária. A prática da yoga e 
a meditação auxiliam a tranquilizar 
a mente e, por isso, procuro fazer 
sempre que estou ansiosa ou muito 
preocupada com algo. 

E - Existe algum lugar específico 
em que você as pratica?
GL- Gosto de fazer na aula da 
academia, na varanda de casa, na 
praia ou no campo. Qualquer lugar 
pode ser bom, porque só depende da 
sua concentração.

Gratiela Luchini é aposentada e faz 
yoga e meditação há sete anos

Yoga
 

Kundalini: equilibra as energias.

Iyengar : cuida da 
postura.

Ashtanga e 
Power: queima calorias.

Hatha: relaxa o corpo e trabalha 
a mente.

Raja: para 
conhecer a si mesmo.

Acro: aumenta a flexibilidade

a
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A aposentada Gratiela Luchini, 
praticante de yoga e meditação, depois 
de uma sessão de yoga na praia

Zazen: concentrar-se na respiração, 
observando como os pensamentos se formam 
e se desfazem.

Vipassana: Focar na 
inspiração e expiração.

Ativa: Dar iberdade ao 
corpo, através de danças, 
movimentos livres e respiração 
profunda para chegar a um 
estado de transe.

Sahaj Samadhi: Técnica guiada com a 
percepção de cada parte do corpo buscando 
o relaxamento corporal. Seguida de um 
mantra que é repetido ininterruptamente até 
atingir o relaxamento

Transcendental: Recitar um 
mantra sentado e em silêncio 
durante 20 minutos.

Budista: Técnica guiada através da 
instrução verbal de algum ensinamento de 
Buda, que será o objeto de meditação.     

Meditação
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Contra uma educação sem 
fôlego, pais tentam fugir 
do ensino tradicional

Recentemente propagado no 
Brasil, o conceito da desesco-
larização não é novidade nos 
Estados Unidos. Em meados 
dos anos 1970, o educador 
americano John Holt, desiludi-
do com a escola tradicional, se 
convenceu de que não era pos-
sível reformar o sistema de edu-
cação, dadas suas profundas 
distorções. Elaborou, a partir de 
então, conceitos teóricos sobre o 
tema.

O primeiro foi o homes-
cholling; em tradução livre, 
educação em casa. Em 1977, 
Holt fundou a Growing Without 
Schooling (crescendo sem a es-
cola), ou GWS, uma newslatter 
dedicada exclusivamente ao 
tema. A GWS durou até 2001. 

Holt também acreditava 
que as crianças não deveriam 
ser coagidas à aprendizagem: 
com liberdade para seguir seus 
próprios interesses e uma vas-
ta variedade de recursos, elas 
aprenderiam e evoluiriam inte-
lectualmente de forma natural, 

de acordo com a própria voca-
ção. Essa linha de pensamen-
to viria a ser denominada uns-
chooling – traduzida há poucos 
anos no Brasil como desescola-
rização. 

Em 1981, John Holt publicou 
o livro Teach your own, visando 
ao aprofundamento da ideia do 
homescholling. No capítulo Uns-
chooling: see Home Schooling, 
a obra esmiúça os principais 
pressupostos teóricos da deses-
colarização.  

Em Auckland, Nova Zelân-

dia, a brasileira Thais Saito é 
adepta do ideário conceitual de 
John Holt. Após apresentar um 
projeto extremamente minu-
cioso sobre como educaria seus 
quatro filhos, ela conseguiu a 
aprovação do governo neoze-
landês para tirar as crianças 
da escola.

Do Brasil à Oceania, passan-
do pela América do Norte, em 
suma, a escola do século XX 
começa a ser questionada com 
mais contundência pela socie-
dade do século XXI. 

Gustavo Hoffman e Laura reZende

Slow Parenting 
o culto ao ócio e a 
liberdade infantil

Gutto Thomaz saiu da escola aos 14 anos e, hoje, é mágico profissional
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Gutto – o adolescente 
que abandonou a 
escola

Gutto Thomaz mal havia 
completado 14 anos quando 
abandonou a escola. Da mesma 
forma que tantos adolescentes 
dessa idade, ele via o ambien-
te escolar como uma espécie de 
prisão social: sufocante, inútil, 
feito sob medida para limitar 
e padronizar alunos de acordo 
com as exigências do mercado. 
Gutto recebeu o apoio da mãe, 
Ana Thomaz, após breve hesi-
tação. Por questões constitucio-
nais, ela só lhe pediu que con-
cluísse o Ensino Fundamental.  

– Apoiei o Gutto porque perce-
bi que a escola é um ambiente 
muito ameaçador. São amea-
ças em relação aos professores, 
à prova, à presença, ao “passar 
de ano” e às relações sociais, 
explica Ana, ressaltando que 
aprendeu poucos ensinamentos 
realmente construtivos em seus 
tempos escolares. 

– A sensação inicial [de tirar o 
filho da escola] foi de inseguran-
ça e, ao mesmo tempo, muito 
ânimo para construir algo novo. 
Eu confiei muito na intuição, 
pois sentia que esse era o me-
lhor caminho para nossa vida, 
conta.

Enquanto Gutto cursava o últi-
mo ano do Ensino Fundamental, 
preparando-se para deixar a es-
cola, Ana Thomaz desenvolveu 
um projeto de três anos para ele 
– tempo equivalente ao Ensino 
Médio, portanto. A proposta era 
que, diariamente, Gutto desen-
volvesse uma atividade de seu 
agrado: música, artes plásticas, 
futebol e filosofia. Além disso, 
precisaria se desligar completa-
mente de computador e televi-

são. Nas palavras de Ana, essas 
medidas eram parte do processo 
de desintoxicação do filho. Ou, 
mais precisamente, desescolari-
zação. 

Grosso modo, trata-se da re-
tirada da escola, enquanto ins-
tituição supostamente rígida, 
discriminatória, preconceituosa 
e padronizada, de dentro das 
crianças. 

– Considero a escolarização 
uma colonização, uma massifi-
cação que cria desejos artificiais 
nos alunos, resume Ana Tho-
maz.

Depois de alguns meses fora 
da escola – e com muito tempo 
de ócio, frisa-se, Gutto Thomaz 
se viu bastante interessado por 
truques mágicos. Dedicou-se ao 
assunto e, em pouco tempo, es-
tava no Congresso Mundial de 
Mágicos, na Inglaterra. Hoje, 
aos 21 anos, Gutto segue a car-
reira de mágico profissional. 

– Meu filho está vivendo in-
tensamente a vida, com muita 
coragem, tranquilidade e con-
fiança, diz Ana Thomaz.

Educadores não 
descartam a escola 
tradicional

Notadamente controversa, a 
ideia da desescolarização é ques-
tionada por alguns especialistas 
da área. 

– Num primeiro momento, [a 
desescolarização] parece espeta-
cular, mas acho que é um pro-
jeto para poucos, para a elite, 
opina a psicóloga especializada 
em educação, Valéria Rezende. 
Valéria também não acredita 
que a maioria dos pais possua 
o desenvolvimento intelectual 
adequado para escolarizar os fi-
lhos por conta própria. 

– Acredito muito no trabalho 
da família na busca por poten-
ciais em seus filhos, fazendo de 
tudo para desenvolvê-los. Mas 
quantos realmente podem e têm 
condições para fazer isso? ques-
tiona. 

Ela também aponta a escola 
tradicional como um ambiente 
imprescindível para a socializa-
ção da criança e a convivência 
com a diversidade.  

A educadora Ana Thomaz defende a ideia da desescolarização

blog “vida ativa”
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Além disso, Valéria chama a 
atenção ainda para projetos ino-
vadores dentro do ambiente es-
colar. 

– Há escolas em que música, 
teatro e dança são essenciais na 
formação da criança, destaca. As 
chamadas escolas construtivistas 
norteiam-se pela crença de que o 
saber é um processo em contínua 
construção, nunca terminado. 

– Por outro lado, a escola é co-
letiva e também não atende a ex-
pectativas individuais, ou melhor, 
a necessidades individuais. Ainda 
está transmitindo conhecimento 
e pouco criando. Nossos professo-
res são muito mal remunerados, 
não têm dinheiro para comprar 
livros, revistas, frequentar cursos e 
congressos. E, assim, também não 
evoluem, ressalva a educadora. 

O fato de essas escolas, ainda 
assim, não abrirem mão do cur-
rículo tradicional, no entanto, as 
torna insuficientes na concepção 
da educadora Ana Thomaz. Ela 
argumenta que, sem radicaliza-
ção, a escola é irreformável. 

– Só será possível radicalizar o 
ensino formal se não houver en-
quadramento. Pois esse é um pro-

cesso em que não é possível abrir 
concessões que vão contra a pró-
pria mudança. É possível começar 
esse processo dentro da escola, 
mas é importante estar preparado 
para os desejos de mudanças que 
surgirão, explica Ana.  

Surgimento de novo 
modelo econômico 
abalou a educação 

Essa filosofia de educação alter-
nativa surgiu como reação a um 
estilo de vida que remonta, sobre-
tudo, à década de 1980.  

A Terceira Revolução Indus-
trial, nos anos 1970, sedimen-
tou as bases para uma enorme 
transformação sociocultural na 
década seguinte. Com a crise do 
sistema desenvolvimentista e o 
advento mais consistente da glo-
balização, os sonhos utópicos de 
hippies vagarosos cederam espaço 
a ambições capitalistas de yuppies 
endinheirados. A onda sublime de 
Woodstock foi substituída pelo cli-
ma frenético de Wall Street. 

O ócio passou a ser categorica-
mente negado. O negócio (nega-
ção do ócio, em latim), deste modo, 
se tornara a grande moda. Na 

concepção mundana da época, 
feliz quem conquistasse seu pri-
meiro milhão antes dos 30 anos 
de idade. Eram os tempos neolibe-
rais de Ronald Reagan e Margaret 
Thatcher. No Brasil, os anos 1980 
encerraram-se de modo sintomá-
tico, com a vitória do yuppie Fer-
nando Collor de Mello nas primei-
ras eleições presidenciais diretas 
pós-golpe militar. 

Nas décadas subsequentes, o 
termo yuppie perdeu ressonância, 
mas suas principais concepções 
continuaram vivas nas entranhas 
da sociedade capitalista. Nesse 
sentido, um jovem que tenha entre 
20 e 30 anos de idade e seja rela-
tivamente ocioso é visto como um 
retumbante fracasso. Para livrar 
seus filhos desse estigma, os pais 
buscam criá-los, desde a infância, 
com tudo o que a educação pós-
-contemporânea pode oferecer – 
desde que haja recursos para arcar 
com os gastos, evidentemente.

Carreira profissional: 
uma obsessão

Desde muito cedo, a criança 
contemporânea de classe média 
se prepara para um mercado de 
trabalho extremamente austero 
e competitivo. Para tanto, vive 
uma rotina quase que de pe-
queno executivo, com cursos e 
compromissos variados, além de 
um currículo escolar engessado, 
desestimulante, que visa à com-
petitividade entre os colegas de 
sala. O ócio, já não tão comum, 
é abstraído cada vez mais com 
tecnologia pasteurizada. Deste 
modo, as lúdicas brincadeiras de 
rua, rotineiras em outros tempos, 
entram em rápida extinção.

O uso excessivo da tecnologia, 
no entanto, pode prejudicar sensi-
velmente o desenvolvimento emo-

Reagan e Thatcher: os grandes símbolos dos yuppies dos anos 1980

the guaRdian
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cional das crianças. É o que apon-
ta um estudo de psicólogos infantis 
da Escola de Medicina de Boston, 
nos Estados Unidos, publicado em 
fevereiro deste ano no periódico Pe-
driatics. A pesquisa chama a aten-
ção para o que denomina como 
Facebook depression (depressão Fa-
cebook, em uma tradução livre), 
desencadeada quando pré-adoles-
centes passam tempo demais nas 
redes sociais e exibem sintomas de 
depressão.  

Por isso mesmo, é recorrente 
que, na adolescência, o aumen-
to intenso da pressão social por 
resultados profissionais (ainda 
que sob a forma da proximidade 
do vestibular) e o acesso maior à 
tecnologia gerem uma ansiedade 
crescente. Lidar com momentos 
entediantes torna-se um desafio. 
Ansioso, o jovem não consegue 
mais sequer realizar uma tarefa 
por vez. Para a pedagoga Ana Lú-
cia Vieira, ao mesmo tempo em 
que os adolescentes de hoje rece-
bem uma quantidade maior de 
informação, eles são menos inde-
pendentes. 

– Duas disparidades curiosas no 
processo de amadurecimento des-
ses jovens, sintetiza.   

Um número absolutamente 
alarmante traduz com nitidez 
essa realidade educacional ad-
versa: nos últimos 10 anos, o uso 
de ritalina, a chamada “droga da 
obediência”, aumentou 775% no 
Brasil, segundo pesquisa do Insti-
tuto de Medicina Social da Univer-
sidade Estadual do Rio de Janeiro 
(UERJ). Hoje, o país é o segundo 
maior consumidor do remédio no 
mundo, atrás apenas dos Estados 
Unidos. A educadora Ana Tho-
maz alerta para uma criação que 
não respeita o tempo dos jovens. 

– Já não é mais aceitável con-

vencer crianças e adolescentes a 
seguirem o sistema antivida em 
que vivemos, argumenta. 

Slow Parenting
Ana Thomaz não é a única a 

romper paradigmas culturais na 
criação de um filho. Na verdade, 
uma quantidade crescente de pais 
já planeja a criação de suas crian-
ças de uma maneira mais lenta e, 
em muitos aspectos, à moda anti-
ga. Os chamados pais sem pressa 
enxergam no mundo altamente 
globalizado um ambiente hostil 
para o desenvolvimento de seus 
filhos e buscam uma alternativa, 
uma maneira diferente de educar. 

Nesse sentido, a difusão cres-
cente dos aparatos tecnológicos 
é, na concepção desse grupo, a 
grande vilã da sociedade. Mais 
conectados, os pequenos trocam 
as brincadeiras de rua saudáveis 
da infância pelo artificialismo dos 
joguinhos virtuais. Mais grave: 
aderem a um ritmo de vida que, 
paulatinamente, gera angústia, 
ansiedade e déficit de atenção. 

Por isso, ao contrário da maio-
ria dos pais, os simpáticos ao mo-
vimento slow parenting (pais sem 
pressa) buscam criar seus filhos o 
mais longe possível de qualquer 
tecnologia globalizada ou cultura 
que remeta ao ritmo exasperante 
do sistema capitalista. Querem-
-nos longe de computador, televi-
são, tablet, celular, videogame. E, 
em alguns casos,  da escola. 

Deste modo, o slow parenting 
procura contrapor-se aos parâ-
metros nocivos da sociedade, 
buscando substituir os aparatos 
tecnológicos viciantes do dia a dia 
por atividades como piquenique, 
oficina de jardim e brincadeiras 
antigas, normalmente ao ar livre. 
A ideia é que as crianças tenham 

mais tempo para simplesmente 
não fazerem nada e, de forma 
muito gradativa, comecem a as-
sumir pequenas responsabilida-
des. Surgido nos Estados Unidos 
e na Europa no começo dos anos 
2010, o movimento já ganha for-
ça no Brasil.

Autoaprendizagem é 
chave

Na busca por uma criação 
mais harmoniosa, contudo, não 
basta simplesmente blindar o 
jovem da selvageria mundana. 
Seja num ritmo mais rápido ou 
cadenciado, uma relação inter-
pessoal saudável entre pai e filho 
também é, evidentemente, pri-
mordial. 

– Os pais e filhos de hoje an-
dam conversando muito pouco. 
Nas famílias de classe média, é 
comum que babás e emprega-
das domésticas saibam mais da 
criança do que os próprios pais. 
O diálogo é fundamental, diz a 
pedagoga Ana Lúcia Vieira. 

– Em paralelo, a superproteção 
também pode ser extremamen-
te sufocante. Deixar a crian-
ça desenvolver sua autonomia 
e crescer por conta própria é 
fundamental, acrescenta. 

A psicóloga Valéria acredita que a 
desescolarização é uma boa ideia, mas 
de difícil execução

lauRa Rezende
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A 
nova fase das gerações de produção de tra-
balho do século XXI compreende a ideia de 
rever os valores que importam para cada 

funcionário dentro de uma empresa. O ideal de 
produção em massa, cumprimento de horários, 
hierarquia dentro do tradicional sistema de ofício 
está sendo trocado pela preocupação com o em-
pregado para produzir com qualidade. 

A criação de espaços para que o profissional 
descanse ou se divirta não é uma estratégia das 
empresas, pois a famosa geração Y (pessoas que 
nasceram depois de 1980) está mais preocupada 
em trabalhar com o que gosta do que ser mais 
um indivíduo dentro de um sistema tradicional 
de empregos. Por isso, hoje a área de criativida-
de e inovação é um mercado promissor. E, para 
acompanhar o ritmo, as empresas passaram a 
pensar em planos para conquistar não somente 
os clientes, mas também os próprios funcionários.    

Essa ideia surgiu nos Estados Unidos e atual-
mente já se propaga pelo mundo inteiro. No Bra-
sil, vemos essa tendência dando ainda os primei-
ros passos, mas aos poucos vai se espalhando por 
empresas que relacionam bem-estar com produ-
tividade. Quanto mais feliz o funcionário estiver, 
melhor será a qualidade do trabalho, bem como 
seu rendimento.

A importação de um novo 
modelo

De herança dos Estados Unidos a gigante Google 
trouxe para São Paulo e Belo Horizonte um novo es-
tilo de ambiente de trabalho. Pioneira lá fora, a em-
presa também inovou no Brasil ao importar para 
os prédios da corporação no país, espaços de lazer, 

e relaxamento para os funcionários, além de um 
tratamento diferenciado. Não por acaso, foi eleita 
nos anos de 2010, 2011 e 2013 pela revista Época e 
pelo Instituto Great Place to Work o melhor espaço 
para se trabalhar no Brasil. Nos Estados Unidos, a 
Google mantém o posto desde 2010 e está no topo 
da lista também em outros locais como no Japão e 
no Canadá. 

Mas qual é o segredo do sucesso?  O diretor da 
Google Brasil, Fábio Coelho revela a fórmula: 

– Nós trabalhamos duro, mas também nos diver-
timos muito. É um ambiente rápido e dinâmico, 
mas também informal e muito divertido.

E o foco da empresa é nas pessoas. Segundo a pro-
fissional especialista em relações públicas Mariana 
de Felice, um grupo de profissionais fica responsável 
por pensar em políticas para melhorar o bem-estar 
dos colaboradores da organização e algumas ideias 
se transformam em ações que dão resultados. Um 
dos exemplos é a implantação de salas de lazer com 
mesas de sinuca, puffs e redes para um rápido co-
chilo e um estúdio com instrumentos musicais para 
um momento de distração do funcionário. 

Mas a inovação não se limita a locais voltados 
ao entretenimento. O prédio é ecologicamente cor-
reto e a decoração é toda inspirada em pontos im-
portantes da capital paulista. Nas “praças” de ali-
mentação, as refeições são gratuitas e têm diversas 
opções saudáveis. O objetivo é proporcionar um 
ambiente para abrigar reuniões de trabalho mais 
descontraídas. E a interação entre as pessoas tam-
bém é estimulada de outra maneira, fora do expe-
diente. As equipes recebem uma ajuda de custo para 
o happy hour, assim podem conversar e trocar ideias, 
na tentativa de estimular a criatividade e quebrar 
hierarquias. Ainda na questão financeira, a Google 
oferece auxílio nos estudos, disponibilizando uma 

Slow Parenting O bem estar aliado à 
produtividade
Empresas investem no entretenimento e descanso dos funcionários 
para aumentar o rendimento

isabeLLa rocHa e rafaeLa duGin
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verba anual de R$ 16 mil por funcionário para a 
realização de cursos. Vinte por cento do valor pode 
ser investido em opções das mais diversas, inclusive 
de música, que visa ao enriquecimento cultural. E 
mais: para se manter atualizado, o empregado re-
cebe ajuda dos próprios colegas por meio do projeto 
Googlers ensinam Googlers, em que periodicamen-
te aulas são ministradas de funcionário para fun-
cionário. 

A Google investe também na filantropia. Pelo 
menos uma vez por ano, colaboradores do mundo 
inteiro tiram o dia de folga para visitar uma ins-
tituição de caridade de maneira voluntária. Outra 
prática é incentivar aqueles que utilizam meios de 

transporte não poluentes, por um sistema de pon-
tos. Quem usa bicicletas ou vai a pé para o local de 
trabalho ganha um bônus que é revertido em doa-
ção de cestas básicas para pessoas carentes.

Além disso, a empresa é flexível com os horários. 
O importante são os resultados, ou seja, o objetivo é 
cumprir as metas, independente de quantas horas o 
funcionário passe em casa ou no trabalho. Segundo 
o programador Lucas Randaelli, isso pode atrapa-
lhar.  

– Não tenho do que reclamar, é o sonho de todo 
mundo trabalhar na Google, mas às vezes a questão 
do horário incomoda um pouco. Você se vê imerso 
no trabalho, mesmo com todas as coisas para re-

Os desenhos na parede do primeiro andar da 
Google de São Paulo. Criatividade e inovação 
fazem parte da arte

Lounge de interação

A Google ganha as cores verde e amarela

Lanchonete da Google

A arte remete aos edifícios da cidade de São 
Paulo. E com as mesas de bar o clima pode ficar 
bem descontraído

Sinuca. A preferida dos rapazes, segundo 
Mariana de Felinoo

Uma feira dentro do 
trabalho

Varanda com vista para a 
Avenida Brigadeiro Faria 
Lima em São Paulo

Reunião na hora do 
almoço

fotos: google sp-divulgação g1
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laxar, e quando se dá conta já está há 12 horas na 
empresa. Perde a noção do tempo. 

Para a professora da PUC-Rio e psicóloga do tra-
balho Maracy Alves, a intenção das corporações é 
transformar o ambiente de trabalho em algo mais 
próximo de um lar, para que o empregado perma-
neça o máximo de tempo no local.  

Tendência no universo da 
tecnologia?

E não é só a Google que investe nas pessoas. Com 
foco semelhante, segundo a gerente de R. H. Mari-
nes Paolazi, a Sofhar tem desenvolvido, desde sua 
fundação em 1986, a área voltada para os fun-
cionários. A empresa, com sede em Curitiba, cria 
programas de computador e soluções tecnológicas 
para otimizar o serviço dos clientes e pensa também 
no crescimento interno. A visão de que o bem-estar 
do empregado é o caminho para a evolução pouco 
difere da gigante americana, assim como parte das 
políticas para chegar a esse objetivo, mas a Sofhar 
mantém a identidade e investe em artifícios novos. 

Por exemplo: a empresa mantém na sua estrutu-
ra um consultório, com a presença da médica do 
trabalho Regina Luchetta, que faz atendimentos 
duas vezes na semana para qualquer funcionário. 
Há 15 anos nessa função, ela acompanha o empre-
gado e até mesmo sua família em casos mais gra-
ves. Quando existe esse tipo de ocorrência, as des-

pesas do tratamento são financiadas pela Sofhar. 
Em média, Regina faz 12 visitas em casa por mês 
e atende cerca de 50 pessoas no consultório. Atual-
mente trata 15 pacientes. 

E os outros benefícios oferecidos aos 250 funcioná-
rios também visam manter a cabeça fresca. Além 
de fornecer, por meio de parcerias, academia e na-
tação com desconto e sala 4D para eventos, a em-
presa possui o Soflounge, com TV, videogame, puffs 
e poltronas, onde acontecem as principais festas. 
Em 2012, foram organizados, nesse espaço, campe-
onatos de videogames em que os colaboradores dis-
putavam entre si. Normalmente as partidas eram 
no horário de almoço ou após o expediente. Além 
disso, todos os meses é feita uma festa para os ani-
versariantes, com comida e bebida oferecidas pela 
Sofhar. As comemorações de final de ano também 
são tradição e incluem a família dos funcionários. 
A empresa promove ainda happy hour, amigo se-
creto, viagens no final de semana, entre outras ati-
vidades. E, de acordo com a gerente de R. H., esse 
investimento nas pessoas dá resultado. 

– Muitos colaboradores dizem que trabalham 
aqui na Sofhar por conseguir conciliar a vida pes-
soal e profissional, conseguir fazer atividade física 
na hora do almoço, ter flexibilidade para possíveis 
saídas durante o horário de trabalho e poder com-
pensar em outro momento. Falam que até podem 
existir salários maiores no mercado, porém jamais 

Equipe se tornou mais unida depois da mudança. O videogame se tornou a nova competição entre os 
funcionários

bibiana dionísio bibiana dionísio
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conseguirão ter a qualidade de vida que a Sofhar 
lhes proporciona.

O administrador de banco de dados Anderson 
Carraro acredita que essas iniciativas auxiliam no 
desempenho profissional.

– A gente só trabalha com problema. Cada proje-
to, um desafio. O fato de você fazer uma pausa, já é 
bastante interessante.

A Sofhar está inserida em uma tendência do mer-
cado, segundo Paolazi. Para ela, a política de inves-
timento no capital humano ultrapassa a barreira 
das empresas voltadas para a tecnologia. 

Essa é uma tendência não apenas para empre-
sas do ramo de tecnologia da informação, mas 
de todas. Hoje, todas as companhias têm acesso a 
modernas tecnologias, ou seja, não existe exclu-
sividade no acesso a equipamentos modernos e o 
diferencial está nas pessoas. Empresas inteligentes 
estão de olho nisso.

Coworking: onde empresa e 
cliente compartilham o mesmo 
espaço

Com uma proposta lucrativa diferente do conven-
cional a Templo surge com o propósito do coworking, 
ou seja, a ideia de um trabalho cooperativo. Funda-
da em 2012 por ex-alunos da PUC-Rio, a empresa 
aluga o espaço para outros profissionais se instala-
rem. O freelancer ou uma firma podem alugar salas 

particulares por R$ 900,00 mensais ou apenas uma 
mesa para trabalhar por R$ 750,00. Formada por 
uma equipe de 12 pessoas e liderada pelo economis-
ta Herman Bessler, a Templo gere as questões rela-
cionadas à casa onde estão instaladas as empresas, 
que fica na Gávea, além da parte financeira e de 
marketing, responsável por difundir a firma e trazer 
novas parcerias. Eles proporcionam todos os apa-
ratos burocráticos, como pagamentos de luz, água, 
IPTU e obras para manutenção do ambiente. São 
responsáveis também por oferecer cafés da manhã 
e almoços, momentos vistos pela Templo como fun-
damentais para a interação entre os profissionais 
que trabalham no local.  

O principal objetivo da organização é gerar uma 
rede de contatos para os clientes. A proposta é que 
as empresas interajam entre si. Funcionários da 
Templo fazem então essa ponte para gerar um espí-
rito de identificação e aproximação entre as compa-
nhias instaladas no ambiente. Uma das estratégias 
utilizadas, segundo a integrante do núcleo de Co-
munidade da Templo, Letícia Magalhães é propor-
cionar eventos na casa, como os happy hours, para 
que os profissionais se conheçam melhor, além de 
oferecer palestras e workshops. Ela afirma que a 
meta da Templo é fazer com que os clientes compar-
tilhem da mesma visão de trabalho. Isto é, pensem 
menos em concorrência e mais em parceria.

Letícia explicou também a importância de conhe-

Templo - Espaço Flexible: valor do aluguel 750 reais. Templo - Eduardo Reznik, dono da Graveto Produções, e 
Renata Bergan nova integrante da empresa.

Rafaela gugin Rafaela gugin
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cer os 200 clientes que a empresa administra. Além 
da casa na Gávea existe uma nova sede em Botafo-
go, onde já funcionam projetos relacionados à sus-
tentabilidade, como as hortas e a captação da água 
das chuvas para a caixa d’água do estabelecimento. 

– Acredito que seja uma tendência das novas em-
presas conhecer os funcionários. Eu, por exemplo, 
sei nome e sobrenome de todos e a vida particular 
também. E nós temos um feedback muito bom, por-
que os próprios clientes são os primeiros a dizer.

O modelo de funcionamento da Templo traz uma 
nova forma de trabalho. Entre os 12 funcionários a 
hierarquia é abolida e o regime é baseado nas me-
tas, em que não existe uma carga horária definida. 
Para Letícia, esse sistema exige muita maturidade, 
mas tem funcionado.  

A psicóloga Maracy Alves, explica que esse com-
portamento é natural da Geração Y. 

– A geração Y tem a capacidade cognitiva de se 
adaptar às duas formas de trabalho, a tradicional 
ou a flexível. Mas tem maior tendência em preferir 
aquela que saia dos parâmetros usuais. 

Para o dono da produtora Graveto, Eduardo Rez-

nik, que está na rede há um ano, afirma que a mu-
dança de ambiente foi fundamental para alavancar 
a sua carreira.

– Trabalhava em casa e sempre produzi muito 
bem, mas virava noites, porque não sabia me admi-
nistrar, não conseguia separar casa e trabalho. 

Além disso, Eduardo também fala das novas opor-
tunidades de projetos que ele teve ao ter mais conta-
tos com diferentes tipos de empresas.  

– Ano passado minha produtora, Graveto, que 
trabalha em edição em vídeo, fez uma parceria 
com a empresa Rastro, de marketing digital, tam-
bém instalada na Templo. E, depois, ganhamos o 
contrato com a D+3 Produções, uma das mais fa-
mosas do Rio para o evento Rider Weekends. Con-
seguimos ganhar porque uma empresa comple-
mentou a outra. 

De acordo com a psicóloga Maracy, essas parcerias 
são tendência desta geração que está cansada da 
mesmice. Ela acredita que os novos modelos empre-
sariais sejam, no futuro, superiores aos tradicionais 
e ainda afirma que as próximas gerações serão cada 
vez mais criativas.

Eclética - Você acredita que 
essas empresas são uma 
tendência?
Letícia Magalhães - Não só 
acredito, como também espero. Vejo 
que muita gente produz melhor 
quando está mais relaxado e quando 
faz o que gosta. A cada dia vejo 
a explosão de ideias brotarem na 
cabeça de pessoas que tem isso 
como princípio básico. 

E: Qual é o diferencial da 
Templo?

LM - Acho que é o espírito de 
parceria. Todos aqui têm muita 
abertura para dizerem o que 
quiser. Aceitamos críticas e 
sugestões.  

E - Existe preconceito das pessoas 
que trabalham em ofícios mais 
tradicionais?
LM - As pessoas convencionais 
acreditam que trabalhar de chinelo 
e sem uma carga horária fixa 
retrata um exemplo de pessoas 
preguiçosas. Mas na realidade 

esses novos empreendedores 
trabalham muito e são pessoas 
que correm atrás de projetos e 
cursos, nunca estão parados.  

E - O que você espera da 
Templo?
LM: Eu quero que a empresa 
cresça junto comigo. E quero ver 
várias empresas daqui dentro 
serem muito bem sucedidas. 
Eu acredito muito em trabalho 
corporativo e por isso coloco muita 
fé na Templo. 

Fundamentos básicos dessas novas empresas

Entrevista: Letícia Magalhães

Parceria Horários Flexíveis Intimidade Metas
Organização Criatividade Descontração

Dinamismo
Cooperação Lazer

Maturidade

Disposição Inovação Contato

hj
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No mundo atual, percebe-
mos que o consumismo é 
algo predominante entre 

as pessoas. Estar sempre com 
produtos atualizados é um dos 
principais objetivos da maioria 
da sociedade, que está sempre 
ansiosa e atenta a todos os lan-
çamentos de eletrônicos, roupas, 
sapatos, livros, entre outros bens 
de consumo. Desta forma, as 
pessoas acreditam que estão in-
seridas no mundo atual. 

O estilo Fast Fashion veio com 
a ideia de tornar realidade o de-
sejo de que todos tenham acesso 
às roupas que estão na moda. A 
produção de peças em larga es-
cala, traz a oportunidade para 
que todos “estejam na moda”. 
Sapatos, roupas, acessórios, ne-
nhum desses segmentos esca-
pam da demanda de um estilo 
de vida consumista, no qual 
estar na moda e pertencer à 
sociedade do século XXI signifi-
ca ter e usar o que todos usam, o 
que os famosos usam, o que está 
na mídia.

Em contrapartida ao Fast 
Fashion, em 2010 o design inglês, 
Alastair Fuad-Luke criou o mo-
vimento Slow Design. O objetivo 
dele é democratizar os processos 
de criação de peças para uma 
forma mais lenta, com preocu-
pação no desenvolvimento dos 

processos. Fuad-Luke atua na 
área voltada para o bem-estar 
das pessoas e do meio ambiente. 

Outro movimento que vem em 
confronto ao consumismo acele-
rado e, principalmente, a indus-
trialização de produtos alimen-
tícios é o Slow Food (ver artigo 
nesse número), que surgiu em 
1986. Nota-se esse estilo de vida 
em pessoas que passam a comer 
produtos orgânicos, que não são 
industrializados e que trazem a 
ideia de um cardápio homogê-
neo, que busca retomar o prazer 
de comer algo tradicionalmente 
local, com produtos da região 
e apreciá-los verdadeiramente, 

sem a pressa do cotidiano.
Com origem e inspiração nos 

movimentos Slow Design e Slow 
Food surgiu, em meado de 2010, 
o Slow Fashion. Esse novo olhar 
sobre a moda veio com a ideia 
de torná-la mais consciente. Isso 
ocorre com a mudança do pa-
drão consumista para produção 
por encomenda. E não somen-
te isso. As pessoas que seguem 
o Slow Fashion, além de buscar 
peças produzidas de forma mais 
ecológica, também adquirem 
roupas por troca, por reciclagem 
de roupas antigas e por compras 
em brechós.

Segundo a estilista e empre-

A moda de desacelerar
O Slow Fashion surge como uma nova forma de frear o consumo de 
roupas e se preocupar com o meio ambiente

bruna Lacombe e Letícia Gasparini

Produtoras do evento Le Garage: (direita para esquerda) Alexia Horochovski, 
Priscila Marinho, Bruna Martins, Gabriela Gaia, Caroline Loureiro e Lais Martinelli
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sária Jéssica Carvalho, da loja 
on-line Eu Curto Brechó, ser 
Slow Fashion é pensar antes de 
comprar uma peça. Jéssica con-
ta que quando compra uma 
peça ela pensa em usá-la para a 
vida toda. Ao mesmo tempo, ela 
tem uma frase que a segue na 
hora de se vestir, que é “Dê uma 
segunda chance àquela roupa”. 
A estilista diz que nos brechós, 
as pessoas encontram peças que 
nem imaginam, pois elas se de-
param com roupas em bom es-
tado e que, além de serem mui-
to bonitas, são mais baratas do 
que as encontradas em lojas de 
marca.

– Uma vez, comprei em um 
brechó um sobretudo da Alca-
çuz, que é uma marca cara, e no 
geral custa R$ 1.500,00. Eu pa-
guei R$ 100,00 por essa peça. En-
tão, acredito que no brechó você 
pode encontrar roupas muito 
boas. Na minha profissão, nós 
fazemos um estudo para saber o 
porquê de as pessoas frequenta-
rem brechós. Isso ocorre por três 
motivos. Por curiosidade de sa-
ber o que tem a oferecer naquele 

local. Por questões financeiras. 
E também por ideologia, o que 
abrange diretamente o conceito 
do Slow Fashion.

Ser Slow Fashion envolve bus-
car enxergar o consumo como 
algo que depende da real neces-
sidade das pessoas. Muitas vezes 
a sociedade quer comprar pelo 
simples fato de ter, e esquecem 
da real função dos produtos. 

Reaproveitar, customizar, tro-
car, dar um novo olhar para as 
roupas é o pensamento funda-
mental daqueles que são Slow 
Fashion. Desta forma, além das 
pessoas economizarem e dei-
xarem o consumo em segundo 
plano, elas estão protegendo o 
meio ambiente. Isso é significa-
tivo, pois ao colocar os freios no 
consumismo, as pessoas evitam 
a exploração de bens naturais 
na indústria têxtil, e ainda com-
batem, muitas vezes, o trabalho 
escravo. 

Foi com um pensamento mais 
ecológico e menos consumista 
que a estudante de Jornalismo, 
Yara Amorim cresceu. Ela conta 
que, desde a infância, a mãe a 

influenciou a reaproveitar rou-
pas, comprar produtos que uti-
lizem da reciclagem na fabri-
cação e pensar no impacto que 
a produção de uma peça pode 
causar ao meio ambiente.

– Tentar ser menos consumis-
ta vem de berço. A minha mãe 
é assim. Foi algo passado dela 
para mim. Quando eu era me-
nor, a minha mãe que escolhia 
minhas roupas.  Eu cresci sendo 
assim. Eu não vejo outra forma 
de ser, porque dar uma frea-
da nessa loucura do sistema de 
consumir, consumir, consumir, 
de viver para isso, de botar todo 
o seu eu no consumo, na ques-
tão material, foi me explicado 
em casa. Minha mãe tem esses 
hábitos e eu herdei isso dela. Ela 
nunca me obrigou a isso. É uma 
questão de educação, de cons-
ciência. 

O estilo Slow Fashion traz o 
conceito de desacelerar, de vi-
ver uma vida mais saudável. A 
estudante de Cinema Gabriela 
Gaia Meirelles busca criar há-
bitos ligados ao estilo Slow, não 
somente nas roupas. Ele conta 

Araras com roupas e sapatos selecionados para o eventoBanda Daniel e as Vadias fez show no dia do evento 
Le Garage realizado em fevereiro de 2014, na Casa do 
Espanto, Alto da Boa Vista

felipe magno felipe magno
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que, para se alimentar melhor, 
tem plantações de algumas hor-
taliças em casa, faz seu próprio 
iogurte e ainda parou de comer 
fast food. 

Gabriela, que promove um 
brechó anual chamado Le Ga-
rage, conta ainda que acredita 
que as roupas compradas em 
brechós, por serem mais anti-
gas, são mais duráveis. Ela diz 
que algumas peças caracterís-
ticas do Slow Fashion envolvem 
quesitos emocionais, que reme-
tem ao passado das roupas. 

– Algumas roupas trazem 
uma ideia mais ligada ao sen-
timentalismo. Eu uso peças que 
foram da minha mãe, da minha 
tia, e elas trazem uma história. 
As roupas representam alguma 
coisa. E, de certa forma, é um de-
safio dentro da nossa sociedade, 

dizer não a esse consumismo. 
É uma forma de resistência aos 
padrões de sempre comprar da 
sociedade. 

Seguir o Slow Fashion não 
significa parar de comprar, nem 
deixar a moda de lado. Ser Slow 
Fashion é saber o que aquela 
peça representa, como ela foi 
feita, como ela vai acrescentar à 
vida das pessoas, ao estilo delas.

 
O mercado e a moda 
Slow Fashion

O mercado da moda atual se 
encontra muito acelerado. Essa 
é uma característica predomi-
nante do Fast Fashion. As mar-
cas produzem cada vez maio-
res quantidades de peças, para 
conseguir atender ao apelo dos 
consumidores. Normalmente são 
roupas que seguem um padrão, 

e é dessa forma que a produção 
em massa consegue ser mais 
rápida e eficiente. C&A, Ren-
ner, Leader, são algumas lojas, 
conhecidas como de departa-
mento, que são características 
do Fast Fashion.

Para Jéssica Carvalho, esse es-
tilo pode oferecer desvantagens. 
Ela conta que uns dos problemas 
desse modo rápido de produzir é 
que muitas das roupas oferecem 
baixa qualidade no tecido, o que 
às vezes as tornam descartáveis. 
Jéssica fala ainda que, em certas 
marcas, o modo de produção do 
Fast Fashion, não respeita o ser 
humano.

– As pessoas, hoje em dia, não 
param e pensam o que estão 
comprando. Muitas marcas tra-
balham na produção das suas 
peças utilizando trabalho escra-

Ensaio fotográfico Eu Curto Brechó com a modelo Daffiny Galdino

JéssiCa CaRvalho
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sária Carol Burgo, dona da loja 
on-line Prosa (uma marca espe-
cializada em estampas), a moda 
Slow Fashion pode movimentar 
a indústria têxtil. Segundo ela, 
esse segmento precisa de fôlego 
para atender melhor e apresen-
tar coisas mais interessantes ao 
consumidor. 

– Ao longo deste um ano de 
Prosa, pude perceber que dificil-
mente conseguimos fazer uma 
segunda compra de um mesmo 
tecido em qualquer loja. Isso 
ocorre simplesmente porque a 

demanda de novidades é tão 
grande que as lojas deixam de 
repetir pedidos e isso interfe-
re diretamente no resultado do 
nosso trabalho. Espero que o 
movimento do Slow Fashion nos 
dê mais tempo para criar e sabo-
rear os frutos dessa criação.

Carol conta ainda que por 
mais que não siga o Slow Fashion, 
atualmente, esse estilo é muito 
importante para se produzir as 
roupas com novidades que cha-
mem a atenção do consumidor 
para algo novo.

– Eu apoio 100% o Slow Fashion. 
Acho uma loucura essa “neces-
sidade” de apresentar produtos 
novos o tempo inteiro nas lojas. 
Além de não termos tempo su-
ficiente de montar uma coleção 
interessante, a pressa é sempre 
inimiga da perfeição, né? Então 
esse processo criativo ultra ace-
lerado gera estresse e trabalhos 
menos interessantes.

Empresas Slow 
Fashion

A moda Slow Fashion tem sido 
seguida por algumas empre-
sas brasileiras. Elas têm como 
princípio a reciclagem, produzir 
roupas com produtos orgânicos, 
entre outros métodos que visam 
à proteção do meio ambiente. 
Justa Trama, Éden, Tatiana Ro-
drigues e TriStar Jeans são al-
guns exemplos de empresas e 
grifes que se encaixam no Slow 
Fashion.

Justa Trama é uma marca de 
Cadeia Ecológica do Algodão, 
na qual o processo de produ-
ção de peças se inicia no plan-
tio do algodão agroecológico 
e vai até a comercialização de 
roupas confeccionadas a par-
tir desse algodão. Esta empresa 

vo. Uma vez, vi um caso na Chi-
na, de uma pessoa que colocou 
numa roupa um papel escrito 
“socorro”.  Eu não consigo com-
prar uma peça de uma marca 
que eu sei que a produção usa 
a exploração do trabalho das 
pessoas. 

O Slow Fashion quer mostrar 
como a produção de roupas por 
demanda, ou o não estímulo ao 
consumo, pode ser um novo pa-
drão saudável para as pessoas e, 
ao mesmo tempo, para o mer-
cado de tecidos. Para a empre-

Ensaio fotográfico Eu Curto Brechó com as modelos Thais Pereira (esquerda) e Ana 
Luiza Miranda (direita)

JéssiCa CaRvalho
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trabalha segundo os preceitos 
de economia solidária, comércio 
justo e consumo consciente. Ela 
é composta por cerca de 700 tra-
balhadores entre agricultores, 
coletores de sementes, fiadoras, 
tecedores e costureiras. 

A Éden é uma grife que produz 
as coleções de roupas com tecidos 
de 100% de puro algodão orgâ-
nico. Ela é livre de produtos quí-
micos nocivos à saúde, e os co-
rantes e pigmentos das peças são 
naturais. A Éden tem como mis-
são unir moda e meio ambiente 
de uma maneira responsável.

Tatiana Rodrigues é uma esti-
lista e empresária, que resolveu 
montar a própria grife de bolsas 
ecológicas, a Tatiana Rodrigues. 

Ela conta que teve essa inicia-
tiva, porque não encontrava 
produtos brasileiros que aliassem 
beleza, estilo e qualidade com o 
termo «ecológico”. As etapas de 
confecção das bolsas passam 
pela escolha dos materiais que 
serão usados na coleção, pelos 
desenhos que Tatiana faz. De-
pois, então, são feitos os mol-
des, as peças pilotos e, assim 
que as bolsas são aprovadas, 
vão para a produção. Quando 
as bolsas voltam prontas da 
produção, elas passam pela 
inspeção, para ver se estão to-
das com o padrão de qualidade 
da marca e, depois, finalmen-
te, vão para a loja física ou 
para o estoque da loja virtual. 

A empresa segue o Slow Fashion 
desde a maneira como são tra-
tados os funcionários até às 
embalagens (todas 100% reci-
cláveis). E o mais importante, o 
uso de matéria-prima que não 
contenha produtos de origem 
animal ou produzidas fora do 
Brasil.

Com roupas produzidas sem 
a necessidade de lavagem, a 
grife TriStar Jeans se mostra 
preocupada com a economia 
de energia e, por consequên-
cia, com o meio ambiente. Em 
entrevista para o site Gbl Jeans, 
a empresária Jandira Barone 
conta que após o uso, as peças 
devem ser embaladas dentro de 
uma sacola lacrada e coloca-

Evento do Eu Curto Brechó realizado em Petrópolis

Rômulo neves    
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das no freezer por 24 horas. A 
higienização ocorre pela ação 
de enzimas presentes na peça, 
que agem por meio de baixas 
temperaturas. Assim, se reduz 

a quantidade de água utiliza-
da nas lavagens, que ainda são 
necessárias em caso de man-
chas (estas não saem no pro-
cesso de refrigeração). Contudo, 

para resolver o problema das 
manchas, a marca incentiva a 
customização dos jeans, com a 
ideia de dar às roupas um cará-
ter de produto exclusivo. 

Ontem, hoje, sempre: peças que nunca saem de cena
Reaproveitar peças antigas, mas que estão sempre na moda, é uns

     dos pontos explorados pelo estilo Slow Fashion

Como todos sabem, a moda vai e vem com o passar do tempo. O que está em alta hoje, não necessariamente 
será a melhor opção para amanhã. Ainda assim, não é preciso gastar muito dinheiro para se manter sempre 
atualizado e bem vestido. Por isso, uma boa ideia é investir em peças clássicas, que podem ser usadas em várias 
ocasiões e que estão sempre na moda. Uns dos objetivos do estilo Slow Fashion é reaproveitar peças antigas, que 
nunca saem da moda. Veja algumas peças icônicas que ainda serão usadas por muito tempo.

• Blazer - O paletó que não 
acompanha calça no mesmo 
tecido popularizou-se entre os 
homens no início do século XX. 
Mais tarde, a partir de criações 
de Coco Chanel, passou a 
integrar também o guarda-
roupa feminino.

• Calça jeans - O tecido usado para 
fabricar as calças já existia de uma forma 
mais simples desde 1567. O empresário 
Levi Strauss foi quem teve a ideia de usar o 
tecido para fabricar calças mais resistentes 
do que as então usadas pelos garimpeiros. 
Mas, foi somente no século XX, quando os 
caubóis dos filmes americanos apareceram 
vestindo jeans, que a peça passou a ser 
utilizada no dia-a-dia. 

• Twin-set 
A combinação de 
blusa e casaquinho 
do mesmo tecido foi 
criada por Otto Weisz, 
nos anos 1930. Essa é 
uma peça que as mu-
lheres sempre têm no 
guarda-roupa.

• Vestido preto básico - O que 
conhecemos hoje como o “pretinho 

básico” surgiu nos anos 1920, quando 
a revista Vogue publicou uma foto da 

criação de Coco Chanel. Na época, 
somente senhoras viúvas usavam. 

• Scarpin - O sapato de salto 
entre quatro e dez centímetros, 

de bico fino, redondo ou 
quadrado, fechado que 
deixa apenas o peito do 
pé à mostra é quase que 

uma unanimidade entre as mulheres. O 
modelo foi popularizado por Christian 
Dior, em 1947.

• Terno - A peça clássica compõe 
o guarda-roupa masculino há mais 
de 300 anos. Foram os alfaiates 
da corte de Versailles que tiveram 
a ideia de criar o traje composto 

por três peças: o justaucorps (espécie 
de casaca longa), o colete longo e o 
culote. Foi preciso mais de três séculos 
de adaptações para se chegar ao que 
é conhecido hoje como terno

Mais informações sobre os brechós citados na matéria? Acesse os links:
Facebook Eu Curto Brechó: https://www.facebook.com/pages/Eu-curto-brech%C3%B3/461629857313475?fref=ts
Grupo no Facebook Le Garage: https://www.facebook.com/groups/175660915911152/
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Em pleno 2015, está claro para todos que vi-
vemos em uma era, totalmente, digital. Para 
muitos, é impossível realizar uma simples ta-

refa sem estar ligado à tecnologia, por exemplo. 
A necessidade de contar com algum dispositivo 
chega a ser tão grande, que são poucos os indiví-
duos que aguentam ficar muito tempo sem estar, 
de fato, conectados. 

Atualmente, os smartphones são os aparelhos 
do momento, pois é possível se fazer quase tudo 
com eles. Comunicar-se com qualquer pessoa,  in-
formar-se sobre todos os assuntos possíveis e até 
comprar produtos e serviços. Entretanto, para exe-
cutarmos as ações acima, os dispositivos precisam 
estar ligados à internet.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), com base nas informações 
obtidas pela Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (PNAD), por exemplo, entre os anos de 
2005 e 2011, o crescimento do uso pessoal do ce-
lular por brasileiros, com mais de 10 anos foi de 
107,2%. E os números de acesso à internet tiveram 
um aumento de 143,8%.

Com isso, esse sistema global de redes interli-
gadas pode ser visto como o verdadeiro motor 
do mundo hoje em dia, pois com ele o comporta-
mento do ser humano se transformou a partir das 
novas possibilidades criadas. Tudo se tornou mais 
rápido e descartável ao mesmo tempo, fazendo 
com que as pessoas conseguissem o que queriam 
de forma prática e instantânea.

O mundo, enfim, tornou-se um local em que os 
seus habitantes deveriam se adaptar à sua veloci-
dade. No entanto, nem todos têm a capacidade ou 
o interesse de seguir o que lhes é oferecido. E para 
essa minoria, a nova filosofia de vida implantada 

por essa revolução digital faz com que os aconteci-
mentos sejam mais superficiais, e as experiências 
menos vividas.

Por meio desse pensamento, em contraste ao es-
tilo de vida acelerado, surge o movimento slow. 
Esse novo modo de viver nada mais é do que uma 
grande desaceleração em todos os aspectos da 
vida. De acordo com os adeptos dessa nova ideolo-
gia, por exemplo, o ritmo deveria ser reduzido não 
só na alimentação, como também nos desloca-
mentos, na produção de bens e até na educação.

iGor noveLLo e Luciano GiambiaGi

Uso de aplicativos ajudam no relaxamento das pessoas

Tecnologia aliada 
à vida slow

Design do aplicativo Headspace 
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Sobretudo, para se chegar nesse 
estilo de vida consolidado, muitos 
questionamentos foram levan-
tados. Uma pergunta, no entan-
to, pode ser caracterizada como 
a principal para a adesão desse 
movimento: será que, realmente, 
a felicidade mora na velocidade? 
De acordo com Mahatma Ghandi, 
a resposta seria não, pois, para-
fraseando esse líder pacifista, “na 
vida há algo mais importante que 
incrementar a sua velocidade”.

Contudo, se existirem aquelas 
pessoas mais ou menos adaptadas 
ao planeta fast? Aqueles que estão 
no ritmo veloz que lhes é propos-
to, mas que precisam de tempo e 
espaço para respirar mais fundo? 
O que pode ser feito para que ele 
desacelere, mesmo com pouco 
tempo livre em seu cotidiano? A 
resposta estaria na prática de téc-
nicas tanto da meditação como 
da ioga que tem como principal 
objetivo o relaxamento, pelo me-
nos, instantâneo. 

As duas atividades, no entanto, 
apesar de ajudarem na redução 
do estresse e no controle da mente 
e do corpo, demandam dinheiro 
e tempo, pois, para praticá-las, 
é necessário ter aulas com pro-
fessores especializados durante x 
horas por dia em y dias da semana. É só assim, 
com profissionais na intermediação, que os efeitos 
desses treinamentos trazem o benefício esperado.

Então, para a pessoa que realmente não tem 
dinheiro para investir e não tem tempo a perder, 
foram criados os aplicativos de relaxamento. De 
início, esses serviços podem ser considerados pa-
liativos, entretanto, pode ser levado em conta o 
bom custo/benefício que possuem para indiví-
duos que procuram soluções em curto prazo. Com 
o apoio da tecnologia, diversos aplicativos estão 
disponíveis para ajudar no estilo de vida slow life. 
O uso de smartphones ajuda os cidadãos a pou-
parem mais tempo, facilitando algumas ativida-
des. De melodias de meditação a ensinamentos de 

posições básicas na yoga, existem 
aplicativos (apps) disponíveis com 
as mais variadas funções para re-
laxar.

Os aplicativos
Muitas pessoas associam a me-

ditação a uma cultura oriental 
tradicional e ancestral. Alguns 
podem achar que ela é praticada 
somente por religiosos, mas pou-
cos sabem dos reais benefícios da 
meditação para o bem-estar físico 
e mental. O aplicativo Headspace 
tem tentado romper a distância 
entre essa prática e a cultura po-
pular. Você tem dificuldade para 
se organizar e encontrar tempo 
para relaxar? Usando ensinamen-
tos que se tornam gradualmente 
mais complexos, o app organiza 
uma série de atividades para se 
fazer durante o dia, proporcio-
nando paz mental. As atividades 
geralmente se resumem a exercí-
cios de respiração, percepção do 
corpo e do ambiente e de relaxa-
mento muscular. No caos em que 
vivemos, estamos acostumados a 
focar demais nos nossos corpos ou 
nas nossas mentes. O aplicativo te 
ajuda a reconstruir o elo entre os 
dois e entrar em harmonia com 
você mesmo.

Estudante de Direito na PUC-Rio, Luiz Augusto 
Moraes começou a usar o Headspace há um ano: 

– Foi engraçado, porque eu estava vivendo um 
período em que eu tinha muita coisa da faculdade 
para fazer, e estava sem tempo. Normalmente, as 
pessoas tentariam tirar coisas da rotina, mas eu 
incluí a meditação três vezes por semana, e isso 
vem me ajudando muito. Como uso muito o ce-
lular, foi com ele mesmo que comecei a meditar, 
usando o Headspace”, conta o jovem de 21 anos.

Aplicativos também podem ensinar muitos fun-
damentos. Breathe2Relax mostra a maneira certa 
para respirar e amenizar o desconforto em mo-
mentos de ataque de pânico ou ansiedade. Embo-
ra respirar possa parecer uma atividade natural 

Design do aplicativo Breathe2Relax 

Design do aplicativo Blendoku
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e inconsciente, nós podemos fazer 
da maneira errada às vezes. Usar 
o diafragma da forma correta nos 
traz um estado de calmaria para 
corpo e alma, algo que pode ser al-
cançado fazendo alguns exercícios 
diários propostos pelo app.

Muita gente diz que jogos de ce-
lular não servem para nada. Mas e 
quando você não consegue pensar 
em mais nada, e ninguém conse-
gue te relaxar? Já imaginou um 
jogo que te ajude nesses momen-
tos? Games que deixam a mente 
ocupada são extremamente úteis 
para momentos de crise. Blendoku 
é um ótimo exemplo. O objetivo é 
organizar cores em degradê. Ao jo-
gar, você entra em um mundo pa-
ralelo, onde seu cérebro trabalha 
calmo e em paz.

Outra coisa que faz o corpo ficar 
mais calmo é o barulho de chuva. 
Muitas pessoas preferem dormir 
com chuva, e o barulho dela é pra-
ticamente uma canção de ninar. 
Pensando nisso, o app Rain Soun-
ds traz barulhos de chuva para ou-
vir a qualquer momento, além de 
simulações da chuva batendo em 
uma árvore ou janela de carro, e 
tempestades elétricas.

Se você quer aprender posições 
básicas da yoga, o Yoga Relax é 
o aplicativo que vai te ajudar. Ele ensina a prá-
tica oriental com foco no relaxamento, ensinan-
do posições que podem ser realizadas até mesmo 
por quem nunca teve prática. Há a opção de se 
exercitar com ou sem música. O app também dá 
instruções através de um narrador. Dessa forma, 
não é necessário olhar para o visor do celular a 
cada instante.

Um aplicativo bastante curioso é o GoodNight+. 
Quem nunca contou carneirinhos antes de dor-
mir? O que talvez seja a forma mais tradicional 
para chamar o sono, é mostrada no app, com car-
neiros saltando a cerca, acompanhados de música 
clássica. Há um temporizador e sons da natureza, 
além de conselhos para dormir melhor.

O estudante de engenharia 
de produção da UFRJ, Lucca 
Mello, de 22 anos, tem em seu 
celular o Deep Relax. Como o 
curso exige muito estudo, o fu-
turo engenheiro costuma usar 
o aplicativo na hora de dormir 
e explica a eficiência do pro-
duto: 

– Depois que estudo muitas 
horas seguidas, não consigo 
dormir rápido. Parece que o 
conteúdo que vi fica martelan-
do na minha cabeça, mas os 
sons do aplicativo me ajudam 
a relaxar e pegar no sono.

Já Guilherme Kaercher, de 
21 anos, que também faz en-
genharia de produção na 
UFRJ, tem o hábito de utilizar 
o Blendoku. De acordo com 
ele, só esse aplicativo consegue 
acalmá-lo: 

– Acho que outros aplicati-
vos com sons ou tutoriais não 
fariam efeito. Preciso de algum 
jogo para pensar e entrar em 
um mundo paralelo, que me 
faz esquecer o que está me ir-
ritando. Assim, consigo me 
tranquilizar.

A psicóloga Cláudia Chaves 
afirma que já teve casos de pa-
cientes que tiveram mudanças 

incríveis no estilo de vida desde que começaram 
a meditar: 

– Os efeitos partiam da melhora da capacidade 
de concentração, passavam por uma melhor ali-
mentação, e já cheguei a ver gente largando as 
drogas graças à meditação.

Segundo a especialista, a meditação significa 
desprender-se do mundo que nos cerca, voltando 
as atenções para nós mesmos. O resultado é o be-
nefício corporal e mental. Para ela, o fato de exis-
tirem aplicativos com a função de relaxamento 
pode ajudar muito aos jovens, principalmente, já 
que eles fazem um grande uso dos celulares no dia 
a dia, o que facilita na hora de colocar exercícios 
de relaxamento na rotina.

Design do aplicativo GoodNight+

Design do aplicativo Rain Sounds


