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A
rno Ilgner não é um homem sem medo, mas chega perto. Há 
quase 40 anos o americano de 60 anos escala montanhas ao 
redor do mundo sem parar diante da perspectiva de uma queda. 
O segredo está na concentração, acredita. Há exatos 20 anos, 
confiante de que poderia ensinar a outros o que sabe sobre 
o sentimento mais perigoso de se ter a centenas de metros 

de altura, largou um emprego na área de vendas para a ajudar outros 
montanhistas. Ilgner se tornou um especialista em superar o que faz o 
ser humano suar frio. O método criado por ele para afastar o medo foi 
abraçado com entusiasmo por atletas e depois por mais pessoas, que 
precisam enfrentar decisões difíceis. No Brasil, seu livro o “Caminho do 
guerreiro da rocha”, um manual de treinamento mental, ganhou tradução 
pela escola Companhia da Escalada. Em sua primeira visita ao país dará 
palestra e workshops na II Semana Brasileira de Montanhismo, de 1 a 3 de 
maio. Ao Globo a Mais, Ilgner fala sobre o desafio de se manter controlado 
e como seu método pode ajudar no dia-a-dia.  

Quando se interessou mais profundamente pelo controle do medo?
Quando comecei a escalar, nos meus 20 anos, descobri que tinha uma 
capacidade particularmente boa para lidar com o medo. Isso levantou 
para mim a curiosidade de descobrir porque algumas pessoas são mais 
afetadas do que outras. Então estruturei minha carreira no montanhismo 
de forma a tentar ajudar outros escaladores a superarem o medo. O que 
me ajuda é tentar ser intuitivo. Vou escalando sem pensar nos riscos. Isso 
é uma fraqueza também, pois é necessário ter uma avaliação do risco que 
se está correndo. Mas esta ação intuitiva afasta o medo.

Há uma distinção entre reconhecer o risco e deixar o medo tomar conta?
Temos duas formas de usar nossa atenção. Ou para pensar de forma 
crítica, ou para agir de fato. Há momentos em que nossa atenção está 
focada nos nossos movimentos e respiração. Este é o momento em que 
estamos efetivamente escalando. Tem a hora de pensar criticamente 
sobre os riscos e tem a hora de agir. 

E como esta habilidade dos esportistas pode ser usada no dia-a-dia?
Esta é a minha área de pesquisa atual. Trabalho isso com pessoas que não 
escalam. Será o tema do meu próximo livro. Um exemplo de como usar 
esta habilidade é quando acordamos e decidimos tomar café. Este não é 
o momento de se pensar nos problemas que vamos enfrentar ao longo do 
dia. O necessário naquele momento é sentir o cheiro do café, aproveitar 
todo o processo de prepará-lo e tomá-lo. Quando dividimos nossa atenção, 
criamos estresse em uma situação que deveria ser tranquila. 

É uma forma de compartimentalização?
Sim. O método do caminho do guerreiro é um treinamento mental para que 
a pessoa se concentre na tarefa que precisa ser desempenhada. Então na 
manhã, se a tarefa é fazer café, é isto que deve ser feito. No trabalho, o foco 
deve ser o trabalho. O treinamento mental é uma questão de motivação. 
Nossa motivação determina o que vamos fazer. Tendemos a ter motivação 
para buscar coisas que nos deixem confortáveis, mas o mundo é um lugar 
cheio de estresse. Se nosso objetivo é buscar conforto, não vamos nos sentir 
felizes quando for hora de enfrentar uma situação de estresse. Então temos 
que nos expor a situações deste tipo. Não é uma opção. A vida é assim. A 
escalada é assim. Precisamos aproveitar estas situações de estresse.

Quando se sente medo, o necessário é focar no desafio imediato?
Sim. É importante entender o que pode interferir no processo de focar na 
tarefa. O que nos para em uma escalada é o risco que estamos correndo. 
A armadilha é tentar a coisa mais confortável, que é fugir do que está te 
causando estresse, ao invés de focar na tarefa à frente. Um bom exemplo 
de como enfrentar isso é quando ensinamos como lidar com o medo da 
queda. Vamos de pouco em pouco acostumando a pessoa a cair de alturas 
cada vez maiores, para que ela passe a se sentir mais confortável com a 
queda. Isso diminui a interferência, evita que ela foque no medo de cair.

Medo é algo necessário para nós, evolutivamente falando. Quando é a hora de se 
render a ele, de dizer “estou com medo, melhor parar e descer”?
Há dois tipos de medo. O que você descreveu é o típico “lutar ou fugir.” 
Quando estamos em uma situação de estresse extremo, como diante de 
um animal perigoso, é lutar ou fugir. Parado você não vai ficar. O tipo de 
medo que interessa ao caminho do guerreiro é o medo ilusório, que nos 
paralisa. É importante reconhecer sua causa. Na escalada isso é fácil. É o 
medo de cair ou o medo do processo de escalada em si.

Medo de cair e medo de altura são medos de coisas reais. Mas como o treinamento 
se aplica a medos mais abstratos, como de rejeição social ou de perda do emprego?
Estes são medos que se originam do ego. Todos temos ego e é impossível 
eliminá-lo, mas  devemos diminuir as influências negativas dele. Uma 
delas é nos fazer sentir importante diante das pessoas pelo que realizamos 
ou temos. Temos medo de perder o dinheiro ou o emprego porque vamos 
perder o que acreditamos que nos torna importantes para os outros. O 
medo é algo que nossa mente cria. Todos temos esta tendência a acreditar 
que nós somos nossa mente. Não é verdade. Temos uma mente que 
pensa por nós e um corpo que age por nós. O nosso poder está em focar a 
atenção na mente, para pensar, ou no corpo, para agir, seja na escalada ou 
no trabalho. Precisamos ser capazes de observar nossa mente pensando e 
nosso corpo agindo para ter uma visão objetiva dos fatos.

Que tipo de medo ilusório você tem?
Os medos que tenho são relacionados ao ego. Tenho a tendência de 
acreditar que meu valor está relacionado com minha capacidade de 
dominar o meu medo e escalar. Isso distrai. Ou seja, meu ego pensa que 
sou obrigado a ser capaz de lidar com qualquer escalada. O medo é que se 
eu cair as pessoas vão pensar que não fui capaz de lidar com meu medo 
e concluir que as técnicas do caminho do guerreiro não são importantes. 
Tenho medo de não conseguir lidar com meus medos.

Ataques de pânico são versões extremas deste medo ilusório?
O mais perto que cheguei de lidar com alguém sofrendo um ataque de 
pânico foi um estudante que se recusava a largar a pedra, mesmo sem 
nenhuma espécie de perigo ou folga na corda que o segurava. Se ele 
largasse, não iria cair nem um centímetro. O que faço em situações deste 
tipo é ficar ao lado da pessoa e respirar junto com ela. Também amarro 
a corda bem forte nela, para que ela possa senti-la e largar a corda sem 
cair. Aí vamos soltando para que ele possa cair de forma gradual. Se uma 
pessoa se vê em uma situação desta, já é tarde demais. É como estar no 
meio do oceano e não saber nadar. Você está em uma situação e não sabe 
lidar com a situação na qual está. Nestas horas é importante um parceiro 
para lhe ajudar a escapar desta situação de pânico.

Você tem algum medo irracional, algo que você não consegue controlar?
Não tenho nada que não consiga controlar, mas tudo é uma questão de grau. 
Não sou muito fã de cobras. E de vez em quando me vejo pensando em 
cobras e é bem difícil tirar esta imagem da cabeça. Mas a única coisa que sei 
que posso fazer é focar minha atenção no que estou fazendo, não nas cobras. 
A ideia não é parar de ter medo de cair, mas focar no ato da escalada. •
fabio.teixeira@oglobo.com.br

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA II SEMANA BRASILEIRA DE MONTANHISMO

O RIO DAS ALTURAS

CIDADE-MONTANHA

K
ika Bradford, presidente da Confederação Brasileira de Mon-
tanhismo e Escalada (CBME) e também da Federação de Mon-
tanhismo do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ), frisa que o 
trabalho de Ilgner, um dos destaques da II Semana Brasileira de 

Montanhismo (SBM), é pioneiro no mundo. 

— É fundamental. Nossas emoções podem nos ajudar a ir mais longe 
ou serem armadilhas para não evoluirmos — afirma.

A presença de um nome como o de Ilgner, na segunda edição da semana, 
reforça o seu tamanho e importância para o meio. A SBM já nasceu grande. 
A primeira Semana Brasileira de Montanhismo foi realizada em 2012, ano 
que marcou o centenário do início da prática do montanhismo no Brasil. 
Uma longa história, que percorre inúmeras vias e vidas.

Segundo Kika, que é coordenadora da Comissão de Organização da SBM, a 
espera de três anos por uma nova edição não foi causada por um motivo maior. 
O evento é realizado de acordo com a demanda evolutiva do esporte no país.

— Houve uma evolução em certos aspectos do montanhismo, enquanto 
em outros, estamos vivendo um momento de dificuldade. Para voltar o debate 
sobre organização e rever estratégias para o aprimoramento da atividade para 
os próximos anos, decidimos organizar uma nova edição da SBM — diz.  

Kika relata também que eventos como a SBM têm o potencial para 
fortalecer o esporte, por conta da ampliação do debate sobre as questões 
que abordam o montanhismo e ricas trocas de experiências. Introduzir 
nessa via criativa jovens montanhistas é o desfecho ideal. 

— Atrair jovens é um dos objetivos, sim. Inclusive, existe uma série de 
atividades, agrupadas no que chamamos de Montanhismo Social, voltadas 
para essa nova geração. O Montanhismo Social oferece desde oficinas de 
artes com o tema montanhas do Rio até introdução à escalada. — explicou. 

E lugar no Rio para a nova geração explorar, após os cursos, é o que não falta. 
A cidade é o maior centro de escalada em área urbana do planeta. São mais de 
1.000 vias no município, com enorme diversidade de dificuldade e cenário. 

Mesmo que mais modesta, se comparada a primeira edição, a 
SBM 2015 tenta fomentar e enriquecer as diversas praças do esporte 
pelo país para que novas gerações não parem de surgir. A prova disso 
é que o evento está subsidiando a vinda de presidentes (ou seus 
representantes) de várias associações de montanhismo do Brasil para 
que o debate seja o mais amplo possível.__ LEANDRO SAUDINO

LOCAL
Praça General Tibúrcio, Praia Vermelha, Urca.

DATAS E HORÁRIOS

Dia 01/05
8h  |  III Congresso Brasileiro de Montanhismo e Escalada;
9h às 17h  |  Estande Cultural;
9h às 17h  |  Exposição Rio nas Montanhas, com o tema: “Montanhismo,  
Geologia e Sociedade”
12h às 17h -  Campeonato Brasileiro de Boulder 2015 – Etapa Rio450
14h às 16h  |  Oficina de dança vertical, com a Companhia Magno Cia de Dança
17h  |  Espetáculo Aranhas de Dança Contemporânea vertical, com a Companhia 
Magno Cia de Dança
18h30min  |  Palestra de Arno Ilgner “O Caminho do Guerreiro da Rocha”, com 
tradução. 
19h30min  |  Cine Montanha na Praça: “Valley Uprising” (90 min.).
 
Dia 02/05
7h às 17h  |  Campeonato Brasileiro de Boulder 2015 – Etapa Rio450
9h às 17h  |  Estande Cultural;
9h às 17h  |  Exposição Rio nas Montanhas, com o tema: “Montanhismo,  
Geologia e Sociedade”
14h às 16h  |  Oficina de artes para crianças com o tema “Montanhas do Rio”
18h  |  Premiação Mosquetão de Ouro
18h30min  |  Palestra de Pedro da Cunha Menezes “Transcarioca: do sonho à 
mais carioca das trilhas” 
19h30min  |  Cine Montanha na Praça: “Raízes de Pedra” (8 min.), “A Line Across 
the Sky” (7 min.), “El Sendero Luminoso” (6 min) e “O Atalho do Diabo” (26 min).

Dia 03/05
12h às 17h  |  Campeonato Brasileiro de Boulder 2015 – Etapa Rio450
9h às 17h  |  28ª Abertura da Temporada de Montanhismo;
9h às 17h  |  Estande Cultural;
9h às 17h  |  Exposição Rio nas Montanhas, com o tema: “Montanhismo,  
Geologia e Sociedade”

Mais informações  no site

Quem for à Urca irá conferir uma etapa do Campeonato Brasileiro de Boulder CLARA SALAMONDE
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