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BTG Pactual e 
Conservação 
Internacional, juntos. 
O meio ambiente tem 
1 bilhão de motivos 
para comemorar 
essa parceria. 

O BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG) 

fechou acordo com a Conservação Internacional 

para projetos de reflorestamento no Brasil 

e na América Latina. 



O acordo visa fomentar 

projetos de reflorestamento 

na América Latina. 

A organização ambiental 

val atuar como conselheira 

técnica do BTG Pactual 

na compra de terras desmatadas 

para reflorestamento, no Brasil 

e América Latina. 

O acordo pretende 

movimentar US$ 1 bilhão 

ao longo de cinco anos 

e proporcionar significativos 

beneficios climáticos, 

ambientais e sociais. 

bta pactual 
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DE OLHO NA TRAMA Fresquinhos, 

looks com trabalhos manuais 

vão ser a sensação do verão 

DÃO CLOSE! 
Coloridos, com armações grossas 

e em tamanhos exagerados: 05 

óculos escuros em alta são máxi 

PRONTA PARA O SOL 

As novidades em proteção solar 

para rosto, corpo e cabelo 

O PODER DOSER 

A maturidade fez Camila Pitanga 

abraçar suas falhas e seguir a 

intuição sem medo de julgamentos 

A FORMA DA FELICIDADE 

Mulheres negras compartilham 

suas lembranças mais alegres 

e contam como fazem para 

resgatar os sentimentos bons e o 

ânimo mesmo convivendo com a 
opressão e O preconceito 

QUE SOM É ESSE? 

À poluição sonora causa danos 

à saúde mental, ao metabolismo 

e até ao coração 

CAPA 

ARTE & CULTURA 

8 EXPANSÃO DO REFERENCIAL 
A diretora Juh Almeida quer expor 

o preconceito (inclusive o velado) 

no setor audiovisual 

12 UMAAULADO TERROR 

À autora argentina Mariana 

Enriquez participará da Bienal do 

Livro Rio falando sobre o gênero 

que a consagrou 

14 CONTOS ERÓTICOS 

Monique dos Anjos escreve contos 

eróticos evitando clichês, dando 

protagonismo à mulher negra e 

sem desviar das dificuldades na 

hora do sexo 

16 TUDOSEMOVE Fatos e histórias 

reais aparecem nos livros do mês 

MODA & BELEZA 

32 NOVO LEGADO Criativas, marcas 

de jovens estilistas negros 

valorizam a cultura periférica 

e a ancestralidade 

44 ESSÊNCIA NATURAL Elementos 

botânicos dominam os 

lançamentos de beleza 

Foto Karine Basílio « Beleza André Veloso 
* Concepção visual Lorena Baroni Bósio « Edição de moda Fabio Ishimoto 

Styling Kaio Assunção « Produção de moda Maria Helena Siqueira 
* Assistentes de fotografia Marina Najjar e Zeh Gonçalves « Assistente de 
beleza Le Henry » Tratamento dei em WM Fusion * Fotos realizadas no 
Janela, em São Paulo « Na capa, Camila Pitanga usa brincos, Carla Amorim 

36 UNIR EINSPIRAR Mulheres negras 

da area da saúde de juntam para abrir 

negócios ocupar novos espaços 

COMPORTAMENTO 

62 VOCÊ NÃO É O SEU TRABALHO 

70 

A busca confusa por propósito e um 

sistema que reforça que o trabalho 

é a prioridade está nos deixando 

exaustas e frustradas 

VOLTA ÀS AULAS Pais e especialistas 
debatem as preocupações com 

a ressocialização de crianças 

e adolescentes e o déficit 

de aprendizado deixado 

pela pandemia 

CASA & COZINHA 

16 

92 

AMOR À VIDA No Espaço Utomi, 
Carla Francine prepara receitas 

que misturam as culinárias 

brasileira e africana 

A ALMA DA CASA À varanda ganhou 

protagonismo e merece uma 

decoração à altura 

O TEMPO A SEU FAVOR 

À decoração do seu casamento 

não precisa ser sem personalidade 

para ser atemporal 

SEMPRE EM CLAUDIA 

6 EUEVOCÊ 

94 HORÓSCOPO Foto Karine Basílio « Vestido, NA brincos, Carla Amorim 



= 

comigo mesma”, fala 
Camila Pitanga sobre o Ê 
excesso de cobrançase a hã 
descoberta de um ritmo 
mais suave e acolhedor 

Já fui uma general " 



Eu e você 

manheceu nublado no 

Rio de Janeiro e antes das 

8 horas toda a programa- 

ção do dia já tinha muda- 
do. Aeroporto fechado, 
voo atrasado e uma equi- 

pe extremamente pacien- 

te e empática. Algumas 

horas depois, com trégua 

do tempo, começamos a 
trabalhar. Diferentemen- 

te do céu carioca, Camila Pitanga transbordava luz 

- com o perdão do trocadilho, com ela não tem tem- 

po ruim. Depois de muitos anos fotografando capas 

de CLAUDIA, posso dizer que ela foi recordista em 

cliques perfeitos num curto espaço de tempo. No 

fim da tarde, correu de volta para o aeroporto, dessa 

vez debaixo de chuva paulistana, para jantar com 

“um namorado lindo que estava esperando”, nas 

palavras dela. Mas não antes de beijar e abraçar a 

equipe toda, comprovando que a vida remota dos 
últimos meses não teve mesmo graça. 

Se Camila já tinha me conquistado no dia das 

fotos - é em outros encontros n0s5505, COMO NUMA 

capa de CLAUDIA em 2016 -, meu encantamento 

definitivo aconteceu enquanto lia a entrevista que 

ela deu para a editora-assistente Ana Carolina Pi- 

nheiro (pág &6). Os últimos cinco anos foram revo- 

lucionários para a artista, que reconhece o impacto 

da maturidade em suas ações - como a decisão por 

uma nova fase na carreira e as adaptações da ma- 

ternidade com a filha adolescente — e reações - por 
exemplo, sua movimentação política em um período 

dificil e as respostas aos haters que tentam contro- 

lar seus relacionamentos. 

A última pergunta que Carol faz para Camila é 

sobre felicidade, tema que se estende à nossa maté- 

ria de comportamento (pág. 5), também escrita por 

Carol. É um manifesto de mulheres negras sobre o 

direito à felicidade e como isso faz parte da totalida- 

de da humanidade delas. Artistas, políticas e escri- 

toras refletem sobre suas lembranças de momentos 

alegres e contam como fazem para perpetuar, em 

dias difíceis, a sensação acolhedora e o ânimo. Em 

um dos depoimentos, a criadora de conteúdo Luana 

Carvalho fala de estar deitada no colo de sua mãe e 

avó, no baneo de trás do carro, olhando as árvores 

passando pelo vidro da janela. A simplicidade da fe- 
licidade na infância! A identificação é inevitável e 

eu aposto que você vai se pegar pensando naquelas 

memórias quentinhas que guarda com carinho. 

A afetividade se estende para as receitas criadas 

por Carla Francine, do Espaço Utomi, e 

compartilhadas com a editora-assistente Marina 

Marques em uma tarde quente de outubro (pág. 76). 

Apaixonada por gastronomia desde muito cedo, 

Carla tinha receio de entrar na área, sabia que não 

costumava ser dos ambientes mais amigáveis e justo 

com as mulheres. Só que a junção de talento e 
destino impossibilitaram que ela seguisse outra 

carreira. Assim, ela assumiu, durante a pandemia, o 

restaurante que fica num misto de coworking, 

livraria e espaço de eventos, local criado por Rogério 

Ba-Senga. Só de lembrar do brigadeiro de amendoim 

e da couve-flor gratinada com gengibre e laranja 

minha boca enche de água. 

Faltam poucos dias para o ano chegar ao fim - e 

que ano! Nessa reta final, desejo a você paciência, 

resiliência e muita renovação da esperança. Que 

essa edição carregue um clima mais leve e que as 

temperaturas quentes típicas da aproximação do 

verão, revitalizem nossos espíritos. Eu volto em 

breve com ideias para a ceia de Natal, árvores 

decoradas e looks irresistíveis para a praia e a tão 

esperada virada para 2022. 

Um beijo, 

hatsta D'rcota 
EDITORA-CHEFE 

isabella.dercoleabril com.br 

(Disadercole 
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Fotos equipe, Marina Naljar e Zeh Gonçalves, Sivia é Ara, acervo pessoal 



Sílvia Lisboa 
Especializada em jornalismo de 
ciência e saude, a gaucha Silvia, 

cofundadora da Agência Fronteira, 

também é colaboradora da VEJA 
SAUDE, outra publicação da Editora 
Abril, e este ano foi escolhida como 
uma das três melhores profissionais 

da sua área, representando a 
região Sul, no Prêmio Einstein. 

Olronteira, no Twitter 

Ana Requião 
As produtoras de objetos têm um 

trabalho incrivel nos bastidores das 
fotos que é de entender o mood e 

caçar em lojas e acervos os itens que 
vão compor o cenário e ajudar no 

clima. Especialista nessa função, Ana 
montou as cenas do Receber, com 

as receitas de Carla Francine, e criou 
uma aconchegante paleta de cores. 

Ganarequias, no Instagram 

Acima, a equipe campeã 
que não se deixou abater 

pelo mau tempo e produziu 
fotos lindissimas para a capa 

e a entrevista com Camila 

Pitanga. Da esquerda para 
a direita, Antonio Trigo, 
assessor de imprensa de 

Camila; Lorena Baroni Bósio, 
diretora de arte de CLAUDIA; 
eu; Karine Basílio, fotógrafa; 
Le Henry (de máscara azul), 
assistente de beleza; Fabio 
Ishimoto, editor de moda; 
Maria Helena Siqueira (de 

blusa listrada), produtora de 
moda; Camila; Ana Carolina 

Pinheiro, nossa supereditora- 
assistente: e André Veloso, 
maquiador. Estão faltando 
no clique os assistentes de 
fotografia, Marina Najjar e 

Zeh Gonçalves, que estavam 
fazendo esse retrato, e o dono 

do Janela (Enojanela), espaço 
onde rolou a foto, Pedro 

Coutinho. Obrigada, pessoal! 

claudia com.br novembro 2021 | Fá 



Junto com uma equipe de mulheres 
negras, a diretora Juh Almeida. 

recriou os Shirley Cards, cartões de 
referência usados na braço Es 
cor de fotos e vídeos. Estampados 
por mulheres brancas, eles: 
parte do sistema de per 

do racismo e da id pe 
pessoas negras no  iovisun 





Expansão do referencial 
A iotógrata e cineasta Juh Almeida, a frente do projeto RGBlack, quer 
romper com as barreiras racistas do audiovisual que influenciam até na 
coloração dos filmes e fotos e na produção de equipamentos de imagem 

TEXTO ISABELLA D'ERCOLE 

oi durante uma aula de fotografia analógica 

na faculdade que Juh Almeida ouviu falar 

nos Shirley Cards, cartões de referência 

criados pela indústria fotográfica, nos 

anos 1940, para auxiliar na calibração de 
cor das imagens. Todos eram estampados 

por mulheres brancas. “A professora não 

mencionou o viés racista, mas, chegando em casa, fiz 

uma pesquisa e entendi como isso afetava a comunidade 

negra”, fala Juh. Muito antes, ela já tinha percebido como 

a captação de fotos de mulheres negras, especialmente as 

retintas, não era fiel às cores - Juh fotografa desde os 10 

anos -, mas foi ali que as peças se encaixaram. “Fora os 

cartões de calibração, os equipamentos fotográficos são 

feitos para a pele branca, inclusive as câmeras. Também há 

profissionais que não sabem operar a iluminação e fatores 

como brilho e contraste, deixando o resultado distante 

da realidade”, explica a diretora. Só muitos anos depois 

da criação dos Shirley Cards a indústria viu necessidade 

O | claudia com br novembro 2021 

de mudar alguns detalhes técnicos. O motivo? Registrar 

móveis, chocolates e outros objetos em peças publicitárias. 

“Para mim, isso é apagamento da identidade. Fotografia 

é memória e se as pessoas negras não são corretamente 

registradas, a história delas se perde”, completa a diretora, 
afirmando que o problema persiste e hoje inclui também 

celulares e aplicativos de fotos. “Uma solução é ter mais 

profissionais negros nas equipes, que tenham um olhar 

para essa questão”, diz ela. Engajada em mudar a indústria 

do audiovisual ou ao menos expor a gravidade do uso da 

pele branca como padrão, Juh aceitou liderar o projeto 

RGBlack, desenvolvido pela agência AKQA em parceria 

com a Pródigo Filmes. Ela reuniu uma equipe de mulheres 

negras para recriar os Shirley Cards em diferentes tons 

da pele negra, permitindo assim um novo referencial. 

“Quero criar outro imaginário, porque o atual não me 

contempla.” A produção dos cards - registrada em um 

lindo vídeo - e mais detalhes do movimento podem ser 

conferidos em rgblack.org. O 
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Em seus projetos, 
Juh Almeida trabalha 

temáticas com recortes 
raciais, sob o viés da 

afrocentralidade, - 
e sempre priorizando 

equipes com 
profissionais negros 
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A escritora argentina Mariana Enriquez descreve seu gênero literário como ficção 
dark, uma variação do terror com nuances que aproximam as histórias da realidade. 

Ela participa da Bienal Internacional do Livro Rio, em dezembro 

uando faz turismo 

em outras cidades 
e paises, é comum 

que a argentina 

Mariana Enri- 

quez encaixe na 

programação vi- 

sitas a cemitérios. 

Vo Apesar de muita 

gente considerar 

esse comportamento exótico ou até 

macabro, ela discorda. “É antropo- 

lógico, mostra rituais e tradições 

de um povo”, descreve a autora, que 

participará de uma mesa na Bienal 

Internacional do Livro Rio, com 

Josh Malerman e Matt Ruff, outros 

autores de terror. Para Mariana, 

pessoalmente, os cemitérios têm um 

significado mais profundo. “Cresci na 

Argentina durante a ditadura militar 

e muitas pessoas desapareceram, 

12 | claudia com br novembro 2021 

TEXTO ISABELLA D ERCOLE 

corpos nunca foram encontrados. 

Para mim, o fato dessas tumbas não 
existirem, ou de estarem vazias, é 

mais assustador do que caminhar 

por um cemitério”, fala ela durante 

entrevista feita por videochamada 

da sua casa, em Buenos Aires. 

Mariana publicou seu primeiro 
livro aos 21 anos e logo virou sen- 

sação em seu país. A atenção que 

a jovem recebeu correspondia ao 

seu talento para criar narrativas de 

ficção capazes de prender o leitor e 

deixa-lo sem fólego, num misto de 

sustos com situações extraordinárias 

e personagens de fácil identificação. 

Ainda produziu não-ficção, inclusive 

o livro de crônicas Alguien Camina 

Sobre tu Tumba: Mis Viajes a Cemen- 

terios (Alguém caminha sobre a sua 

tumba: minhas viagens a cemitérios, 

em tradução livre), que não ganhou 

versão em português, mas originou 

o começo do nosso papo. 

Em 2019, ela venceu o maior prêmio 

literário para línguas castelhanas, o 

Herralde de Novela, por Nossa Parte de 

Noite (Intrinseca, R$ 79,90), lançado 

este ano no Brasil. A trama de quase 

600 páginas acompanha a viagem de 

pai e filho atravessando a Argentina 

da capital até as Cataratas do Iguaçu. 

Com a ditadura como plano de fun- 

do, durante os anos 1960, a história 

apresenta fatores sobrenaturais, 

uma ordem mediúnica e rituais de 

tortura e sacrifício. Essa combinação 

de realidade e fantasia se tornou a 

marca registrada de Mariana, que 

nomeou seu gênero de ficção dark. 

“Não é terror puro, porque também 

tem momentos de humor e ironia, de 

ficção científica”, descreve a autora, 

que explora a técnica em As Coisas 



Fotos Mariana Enriquez, Awakening AGerty Images; livro, divulgação 

que Perdemos no Fogo (Intrinseca), 

outro dos poucos títulos que foram 

traduzidos. Seja qual for o nome que 

Mariana escolhe dar ao seu trabalho, 

é óbvio que ela tem domínio sobre a 

área. Fã de outros autores e cineastas 

do terror, cita exemplos e faz análises 

de clássicos como em uma aula, “O 

terror deve acompanhar o tempo em 

que ele é produzido, porque reflete a 

cultura e os medos sociais. Não inven- 

tei isso ou cheguei a essa conclusão 

sozinha. Basta observar o trabalho do 

Stephen King. Carrie é um livro sobre 

os adolescentes norte-americanos, O 

bullying e a violência na escola. Ai ele 

adiciona o elemento fantástico dela ter 

poderes telecinéticos, o que aumenta 

o volume de um cenário real”, exem- 

plifica a argentina, citando também a 

possibilidade de adicionar elementos 

regionais, criando narrativas bem 

A Bienal do Livro Rio 

acontece de 3 a 12 de 

dezembro e a mesa de 

Mariana será no dia 5. 

A participação dela e dos 
outros autores será online. 

Os ingressos ja estão à venda 

no site bienaldolivro.com.br. 
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específicas. “Mary Shelley, autora 

de Frankenstein, foi uma mulher 

que perdeu muitos filhos, algo que 
acontecia bastante na época em que 

ela viveu, e ela também era órfã 

de mãe. Quando entendemos esse 

contexto, percebemos a potente 

metáfora da trama que fala sobre 
alguém tentando dar vida a algo”, 

continua. “E há que se pensar que 

ela estava na Inglaterra no início do 

processo de Revolução Industrial, 

então devia ter curiosidade para 

saber onde a ciência levaria a huma- 

nidade, e, ao mesmo tempo, estava 

numa sociedade muito religiosa. 

A pergunta crucial na época era: 

'O homem vai acabar desafiando 

Deus?”, provoca a autora. 

Hoje, os fatores que podem 

compor uma história de terror 

são múltiplos. Mariana cita um 

filme que assistiu com o enredo 

baseado na trajetória de um re- 

fugiado africano em direção ao 

Mediterrâneo. “No começo, fiquei 

em dúvida se aquilo seria cruel de- 

mais, ultrapassaria o limite, mas o 

diretor soube usar a sensibilidade 
e expôs o horror da situação. Acho 

que o cinema e a literatura estão 

percebendo que o terror é algo 

muito próximo de nós, familiar. 

A nossa mente pode nos adoecer, 

o corpo, especialmente o femini- 

no, passa por enorme escrutínio, 

sofremos violência institucional, 

política, ameaças rotineiras em 

grandes cidades. Agora também 

tem a questão do meio ambiente, 

o risco de acabar tudo. Isso deve 

gerar terrores ecológicos. Começa 

sempre em algo que conhecemos 

bem”, finaliza. o 
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Cultur: 

ontos eróticos 
Provando que sexo vai além de estimulos físicos, a escritora 

Monique dos Anjos equilibra poesia e realidade em histórias 
eróticas voltadas ao prazer feminino com protagonismo negro 

TEXTO ANA CAROLINA PINHEIRO 

| E j E ol ara poder falar de prazer, foi necessário um 
a ' | encontro entre necessidade, sonho e ferida 

* é na vida de Monique dos Anjos. Há dois anos, 

a jornalista e consultora de relações étnico- 

-raciais passou a escrever contos eróticos 

protagonizados por mulheres, principalmen- 

te negras, e publicá-los na internet (rattpad.com/fuser/ 

moniquequedisse). “Já tinha escrito muito sobre sexo quan- 

— do era jornalista, até que um dia decidi pesquisar sobre 

| contos eróticos, mas de cara só encontrei coisas apelativas”, 

diz Monique, apontando o viés preconceituoso do algoritmo. 

“Mulheres já faziam trabalhos incríveis, mas a visibilidade 

era escassa. Vi que tinha um mercado que precisava melho- 

rar”, conta. À ferida que se transformou em combustível para 

escrever contos eróticos foi cravada no racismo e machismo. 

Enquanto palestrava sobre pautas raciais, Monique foi 

imobilizada por uma reflexão sobre a desumanização da 

mulher negra. “Um homem branco me falou que a esposa 

à dele não tinha ciúmes de mulheres negras. Aquilo me pegou 

de forma diferente, porque sempre fui amiga e mãezona. 

Pensei se era por isso, então, que as esposas dos meus amigos 

sempre me trataram bem? ”, recorda. 

Na reflexão, a escritora percebeu que sempre teve a es- 

sência desconectada de seu gênero e sua sexualidade. Por 

que não usar as palavras para subverter esse estigma? “Por 

mais que seja uma forma de organizar meus pensamentos 

e aliviar minha ansiedade, escrever me traz alívio, é meu 

lugar seguro”, declara a escritora, que vai lançar seu primei- 

ro e-book gratuito, ainda sem nome definido, pela Lilit este 

mês. “Há questões muito particulares, como cor da pele, com 

a qual as negras vão se identificar, mas também mostro 

desafios com o corpo, a maternidade, a dificuldade de gozar, 

questões próximas a diversas mulheres. Quero que as leito- 

ras percebam que merecem um lugar de destaque e prazer 

na vida delas”, diz Monique, que assina um conto exclusivo 

para CLAUDIA na página ao lado. Foto divulgação, lhestração, Ratsuki Murouchi 



Uma seguit 

lalevou horas para se arrumar. Queria 

parecer irresistível e, ao mesmo tem- 

po, casual, como se não tivesse se 

produzido para ele. Os dois se encon- 

traram em um bar concorrido. Ele 

tinha deixado a barba crescer. O ca- 

belo estava aparado com um degradé 
na lateral feito com máquina três até 

azero, conferindo-lhe um visual vintage, mistura de sol- 

dado com vilão dos anos 1920. O perfume era inebriante. 

“Tudo isso para mim?”, ela quis saber. “Por você eu 

chorei durante meses, me perdi e esqueci o caminho até 
os lugares que me faziam feliz”, ele respondeu sem cerimô- 

nia. “Isso aqui é para nós, pelo que você merece e pelo que 

estou disposto a te oferecer” Ela sorriu, imaginando-o 

vivendo pela metade, às custas das lembranças que parti- 

lharam juntos. Jamais confessaria, mas ela se sentiu igual. 

Ele perguntou sobre as crianças. Ela queria ir direto 

ao assunto, questionando a razão do convite. Ele sugeriu 

um vinho antes da conversa. Drinque após drinque foram 

diminuindo a distância entre eles. A perna dele encostou 

suavemente nela, que não recuou. Ele usou uma desculpa 

qualquer para tocar gentilmente na pinta no ombro es- 

querdo dela. Logo percebeu os pelos eriçarem como se 

tentassem manter a sensação dos dedos frios por causa 

do copo de cerveja por mais tempo. 

Em um movimento arriscado, ele colocou as duas mãos 

na nuca dela e a trouxe para perto dos seus lábios carnu- 

dos. Fez isso e parou, esperando que ela sinalizasse se 

poderia avançar. Ela olhou-o sorrindo maliciosamente. 

Sem dizer uma palavra, ele a beijou por minutos incon- 

táveis. Beijava os lábios dela enquanto suas mãos a segu- 

ravam pela cintura. Mantinha os dedos abertos na ten- 
tativa de prender junto a si cada centimetro dela. “Me 

leve para outro lugar”, ela pediu quase sem fôlego. 

Ao chegarem no andar dele, sairam do elevador de 

mãos dadas, em clima de primeiro encontro, Ele a deitou 

“ela primeira vez, 

na cama, tirou. os sapatos dela e beijou seus pés. Usou as 
mãos para lhe apalpar as coxas por cima do vestido, mas. 

não a despiu. | 
Em vez disso, ergueu a roupa dela até a cintura, Tirou 

sua calcinha e voltou a brincar com tod
o corpo, desvian- 

do da vulva. Ela passou a sentir seu centro pulsar, pedin- 

do por mais contato, Ele deslizou as mãos pela barriga 
dela, acariciou suas estrias, percorrendo as marcas da 

pele como quem lê poesia em braile. Ele a tocou afun- 

dando os dedos entre os grandes lábios. Sentiu que ela 
estava molhada, quente, pronta para ser penetrada, 

Provou seu sabor e sorriu, reconhecendo o aroma, a 
textura e o gosto que tanto lhe satisfazia. 

Ela quis retribuir. Ele pediu que ela apenas desfrutas- 
se do que estava por vir. À resposta foi um longo suspiro. 

De fato, ela precisaria de todo ar possível para não perder 

o fólego quando o gozo mais forte que já sentiu se apro- 

ximou. O jeito como ele a penetrou era absolutamente 

surpreendente. Ele movia os quadris incansavelmente, 

enquanto jogava o peso do corpo sobre ela, fazendo seu 

membro mergulhar em suas águas profundas. Não era 

somente força, era o ritmo. Era a combinação entre a 

vontade de alcançar o climax e o desejo de fazer perdurar 
aquela sensação arrebatadora. 

“Quero gozar com você”, ele pediu. Ao mesmo tempo, 

passou a acariciar o clitóris dela suavemente enquanto 

usava toda sua força para entrar e sair de dentro daque- 

le corpo totalmente entregue ao prazer. “Chupa meu 
pescoço”, ela sugeriu. Ele atendeu ao pedido mordendo- 

-a, dando lambidas e cobrindo-a com sua saliva. Ela não 

teve tempo de avisar que iria gozar. E nem foi preciso. A 

forma como se agarrou a ele enquanto tremia dos pés a 

cabeça era o sinal que ele precisava para liberar um urro 

gutural, seguido de um gozo ardente, pegajoso e quase 

dolorido tamanha a intensidade. Depois do sexo ficaram 

grudados em silêncio, presos no tempo e na tentativa de 

levar a sensação daquela noite para a vida real. 
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Livros 

MON E. 
À realidade pode nos causar incômodo para 
mudar ou nos inspirar a entrar em contato 
com diferentes visões sobre o mundo. 
Os livros deste mês instigam a transformação 
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Fotos divulgação 

IO 

JAMIE OLIVER 

1. MULHER, ROUPA, 
TRABALHO: COMO SE VESTE A 
DESIGUALDADE DE GÊNERO 
A advogada Mayra Cotta e a consultora de 

moda Thais Farage investigam as raízes 

políticas das regras e padrões de roupas 

impostos as mulheres. Paralela, R$ 54,90. 

2. AMOROSO: UMA BIOGRAFIA 
DE JOÃO GILBERTO O produtor 
e pesquisador musical Zuza Homem 

de Mello morreu em 2020, antes 
de ver publicada a biografia que 

escreveu de outro icone da música 

popular brasileira, Joao Gilberto. 

Companhia das Letras, R$ 89,90. 

3. AGORA VEJA ENTÃO Nascida 
em Antigua e Barbuda e radicada nos 

Estados Unidos, a autora Jamaica Kincaid 

questiona, através da história da ruína de 

um casamento, a dor do fim e o processo 

para chegar até ele. Alfaguara, R$ 69,90. 

4. BANZEIRO OKOTO Jornalista 
premiada, Eliane Brum viajou diversas 

vezes à Amazônia antes de chamá-la 

de lar, em 2017. Ela reune experiências 

pessoais e investigação jornalística para 

denunciar a devastação da floresta 

e 0 impacto disso para o planeta. 

Companhia das Letras, R$ 69,90. 

“ STACEY 
MILE 

5. E SE EU PARASSE DE 
COMPRAR? O ANO EM QUE 
FIQUEI FORA DA MODA 

Criadora do blog Um Ano Sem Zara, 

Joanna Moura compartilha como 

interrompeu seu hábito consumista para 
quitar dividas. HarperCollins, R$ 39,90. 

6. DESVENDANDO O UNIVERSO 

Escrito pelo renomado físico Stephen 

Hawking é sua filha, a jornalista Lucy 

Hawking, o livro responde, com ajuda 

de artigos de especialistas, perguntas 

sobre o espaço e o futuro do nosso 

planeta. Seguinte, R$ 89,90. 

7. MAIS FORTE — ENTRE LUTAS 
E CONQUISTAS Em seu segundo 
livro, a empreendedora Luana Gênot 

usa suas experiências para refletir 

sobre o significado de ser forte para a 

mulher negra. Objetiva, R$ 44,90. 

8. PERDER A MÃE — UMA 
JORNADA PELA ROTA | 
ATLANTICA DA ESCRAVIDÃO Em 
um relato comovente, baseado em sua 

busca pelas origens familiares, Saidiya 

Hartman persegue vestígios do cruel 

comércio de escravizados africanos. 

Lançado em 2006, chega agora ao 

Brasil. Bazar do Tempo, R$ 69,90. 

JORNADA 
DA CALMA 

RUTH-GUIMARÃES 
CONTOS 
DO CEUE DA 

9. EU CONTROLO COMO ME 
SINTO A neurocientista Claudia 
Santana-Feitosa divide descobertas sobre 

O funcionamento da mente humana 

para que possamos nos compreender 

e mudar. Planeta, R$ 44,90, 

10. VEG Jamie Oliver reúne suas 
melhores receitas vegetarianas. 
Companhia de Mesa, R$ 119,90. 

11. VOCÊ PODE FAZER A 
DIFERENÇA A deputada norte-americana 
Stacey Abrams se tornou conhecida 

mundialmente ao ser a peça-chave da 

virada democrata nas eleições presidenciais 

de 2020, No livro, com prefácio de Maju 

Coutinho, ela revisita sua trajetória e fala 

das mazelas das mulheres não brancas 

nos Estados Unidos. Nacional, R$ 49,90. 

12. JORNADA DA CALMA A 
jornalista Helena Galante, criadora do 

podcast de mesmo nome, compartilha 

sua busca para encontrar mais serenidade 

no dia a dia. Mapalab, R$ 70. 

13. CONTOS DO CÉU E DA TERRA 
Membro da Academia Paulista de Letras, 

Ruth Guimarães reune contos extraídos 

da tradição oral dos povos do Vale do 

Paraiba. Faro Editorial, R$ 39,90. 
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Fotos modelo, Henrique Resende (ODIMGT); produtos, divulgação 
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1. Vestido de crochê, Li Morais Di 3 * Ee e 

Crochet, R$ 500; Es Es * á = do ed 
2. Calça de croché, Nanushka, “e | 
na Farfetch, R$ 5 078; A | 
3. Vestido de crochê, Renner, R$ 139,90: dao ha = E! 
4. Slide de couro, Schutz, no 
Shop2gether, R$ 243,90; 
5. Vestido de crochê, Li Morais a 
Crochet, R$ 375; Í 
6. Top de crochê, Dion Lee, na Farfetch, R$ 9 585; 
7. Top de crochê, C&A, R$ 89,99; 
8. Bolsa de crochê, Nannacay, PTD A ET, 
na Farfetch, R$ 698; + k 
9. Saia de crochê, Alix, no 
Shop2gether, R$ 1 000; 
10. Cardiga de crochê, C&A, R$ 129,99; | 
11. Cardigá de crochê, Alix, no pa 
Shop2gether, preço sob consulta a 



Moda 

MENINOS REI 
meninosrei 

A frente de suas próprias marcas, estilistas negros o | 
buscam reconhecimento em sua ancestralidade e 

an ouis e Dakar, os irmãos Céu e Júnior 

para criar uma moda pessoal e rica em significado Rocha transformaram os olhares de ad- 
miração que recebiam por seus visuais em 

TEXTO ANA CAROLINA PINHEIRO tesouro para quem busca autenticidade 

na moda. A ideia de fazer dos próprios 

looks uma marca, à Meninos Rei, veio do 

Júnior. Mas Céu não pensou duas vezes 

antes de abraçar a proposta do irmão. 

“Nosso pai é desenhista técnico e na fami- 

lia tinhamos avó e tias que costuravam 

divinamente bem”, conta Júnior, que se 

emociona ao lembrar de uma colcha feita 

por uma tia com as sobras da produção 

deles. “Passa um filme na cabeça de toda 

a trajetória.” O reaproveitamento dos 

retalhos é uma preocupação dos 

estilistas, que destinam a 

matéria para três famílias 

de Salvador. “Elas conse- 

guem fazer outros produ- 

tos, como acessórios, pano 

de prato, gerando autoestima 

e complemento na renda fa- 

miliar. Isso deveria ser regra para 

todos os empreendedores”, conside- 

ra Júnior. Segundo os irmãos, o nome 

da marca é um anúncio da missão dela. 

“Queremos que as pessoas se sintam como 

realeza por meio do poder ancestral. A 

base é feita sempre de tecido africano, que 

possui diversos códigos”, aponta Céu, que 

assina os modelos. Agora, eles se pre- 

param para a segunda participação 

na São Paulo Fashion Week (SPFW) 

- à primeira presencial. 



bson Gonzaga; Milena Nascimento e Mila Lab, Vinicius Marques 

Fotos página da esquema, modelos e estilistas Meninos Rel, Bruno Gomes, nesta página, Mônica Barbosa, acervo pessoal; RIDOIM, Ro 

RIDDIM 
Oriddim.dothing 

Até o pano de chão era ressignificado pelo olhar já apura- 

do de Mônica Barboza na infância. “Desde pequena sempre 

fui muito conectada, cortava tecidos da minha mãe pra 

fazer roupa para a boneca”, diz a estilista e fundadora da 

Riddim, marca que desfila na Casa de Criadores desde o 

ano passado. Mas antes de chegar ao circuito da moda, um 

longo caminho de reconhecimento foi travado pela mora- 

dora do bairro de Perus, periferia de São Paulo. “Quando 

somos pretos e periféricos, temos um pouco de distancia- 

mento da realidade da moda. Acabei fazendo outras coisas 

antes. Minha mãe, que é diarista e criou os filhos sozinha, 

se preocupava com a inserção no mercado de trabalho”, diz 

Mônica, que foi tranquilizando a mãe ao fazer cursos em 

projetos sociais e, por fim, entrar na faculdade. “A gestação 

da marca foi durante o meu trabalho de conclusão de 

curso, quando questionei de que maneira poderia inserir 

a periferia na moda. Pela janela do meu quarto, encontra- 

va inspiração com a movimentação do bairro. Hoje, con- 

sigo levar essa poesia à marca”, explica ela, que fez sua 

primeira coleção, em 2015, inspirada em trançados afri- 

canos. De lá pra cá, a Riddim migrou para um formato 

mais comercial, mas sem perder a identidade. “Caminha- 

mos por referências de street, só que acompanhada do 

glam, do brilho. O resultado é uma moda afrofuturista”, 

comenta a designer, que desenvolve todas as peças com 

uma equipe formada por profissionais negras e periféricas. 

MILE LAB 
mile.lab 

A costura é um legado ancestral na 

família da Milena Nascimento, a men- 

te por trás da Mile Lab. A ideia da 

marca surgiu em 2077, quando a jovem 

do Grajaú, periferia de São Paulo, 

trabalhou no seu primeiro evento de 

moda. “No começo, era uma necessi- 

dade pessoal. Eu desenhava desde os 

8 anos e sempre tive o apoio dos meus 

pais. Mas, com o tempo, vi que a moda 

era uma necessidade coletiva”, diz a 

estilista, que estreou na SPFW em maio 

deste ano, com apenas 18 anos. Quan- 

do Milena fala do coletivo, ela se refere 

às pessoas que dividem a mesma origem 

que a sua: a periferia. “Não somos uma 

coisa só. Meu ponto de partida para 

entender esse território foi o resgate 

ancestral. Antes de chegar, você preci- 

sa pedir licença para os que pisaram 

primeiro”, afirma. A designer entrega | 

um resultado nada óbvio ao reimaginar 

a estética marginal. Na coleção Baobá, 

babados, texturas e cordas se encontram 

em peças versáteis. Além da expecta- 

tiva de atrair cada vez mais clientes 

para a marca, Milena planeja que a 

Mile Lab tambem atue na formação de 

profissionais de moda no Grajaú, fo- 

cando na identidade brasileira, o que, 

com certeza, não exclui a periferia. | HS 
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Moda 

FEMORAIS 
(Gfemoraisbrand) 

Encontrar uma roupa para brilhar na 

noite paulistana virou uma missão para 

Felipe Morais e sua mãe, Luzinete. Des- 

de os 14 anos, passar a tarde costurando 

ao lado dela era natural, “Quando che- 

gava nas festas, as pessoas me pergun- 

tavam de onde era o look e sempre me 

elogiavam. Comecei a produzir roupas 

para amigos e conhecidos, mas tudo 

de forma informal”, explica Felipe 

sobre a fase que não durou muito 

tempo. O objetivo de cursar facul- 

dade de moda exigiu a decisão de 

priorizar seu tempo e dinhei- 

ro, ocupando as horas que 

eram da costura. À 

família e os amigos 

garantiram a rede 

de apoio necessária 

para Felipe con- 

cretizar o sonho de 

viver de moda. “Co- 

mecei a desenhar minha 

coleção, a Acid, com 

dinheiro apenas para o 

tecido”, conta sobre a 

decisão que tomou após 

ficar desempregado em 

2020, durante a pan- 

demia. Com o alcan- 

ce das redes sociais, 

único meio para di- 

vulgar a coleção, a FeMo- 

rais Brand ganhou mais 

visibilidade e investimen- 

to. Em Orapa, coleção 

calcada no oversized com 

recortes inusitados e al- 

faiataria, o estilista atingiu seu 

grande desejo: “Quero que as pessoas 

se encontrem nas roupas , declara. 
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YEBO 
(Myebo.co) 

As possibilidades de profissões no futuro eram vastas no 

imaginário da estilista e fundadora da Yebo, Domenica 

Dias. Porém, desde a infância, a moda sempre teve um 

peso maior. “Sempre gostei de criar roupas na aula de arte 

e, em casa, lembro do meu pai atento à combinação de 

cores, ao tecido e caimento das peças. Ele tem uma preo- 

cupação além da estética. Me vejo nele em tudo isso”, fala 

sobre a influência do pai, o rapper Mano Brown. A vonta- 

de de olhar o segmento com mais cuidado passou pelas 

festas que frequentava, no centro de São Paulo, e por ar- 

tistas que não saiam do seu radar. “Frequentei espaços 

brancos por muito tempo, então referências negras me 

ajudaram no processo de conexão com a minha identida- 

de e autoestima, criando também minhas particularidades”, 

fala Domenica, que agora ocupa um papel inspiracional. 

A autenticidade também faz parte do DNA da Yebo, mar- 

ca criada por ela, pela estilista Naiara Albuquerque e a 

diretora executiva Eliana Dias, mãe de Domenica, em 

2020. Formada só por mulheres, a Yebo entrega “um 

streetwear de excelência, porque a modelagem ampla pode 

ter uma estética chique”, como explica a fundadora. “O 

upeyeling também estará na nossa próxima coleção por 

meio de parceria com artistas. A ideia é aumentar essas 

colaborações, aproximando artistas autônomos e indepen- 

dentes da marca”, diz Domenica, reforçando a conexão 

entre seus grandes interesses: moda e arte. 



z 

Bruno Machado: Dlomenta Dlas, Julia Pavin: modelo de dourado, Antonio Vinicius: Elias Kaleb e modelo de Fotos Felipe Morais, acervo pessoal; modelo de roupa preta, Matheus Lima; modelo de casaco longo, Ju Rocha branco, Rafaela Kennedy estilistas e modelos do Ateliê Mão de Mãe, divulgação 

ELLIAS KALEB 
((studioelliaskaleb) 

Com um ano, Ellias Kaleb saiu de Rio Formoso, em 

Pernambuco, rumo a São Paulo com os pais. “Minha ” é - E + 

mãe nasceu em Serra Talhada e aprendeu a bordar na ATELIE MAO DE MAE Md A 

infância, Quando eu era pequeno, eu ficava olhando e, (Gateliemaodemae) 

sem perceber, construindo referências para o meu tra- 

e 

balho”, lembra o estilista, que possui uma marca com o | “A moda me escolheu.” Para Vinicius 

seu nome. A habilidade manual, para ele, é inerente à Santanna, essa é a explicação para o 

sua existência. “Não fiz faculdade porque não tinha turbilhão de acontecimentos que trans- 

dinheiro. Aprendi a costurar e come- 

cei a fazer cursos. Foi quando me 

encontrei e consegui driblar o tabu 

de ser homem nesse ambiente”, 

formaram não só a sua vida como a de 

sua família nos últimos meses. Perten- 

cente ao grupo dos quase 15 milhões de 

brasileiros desempregados até o início 

deste ano, o soteropolitano conguistou 

uma nova ocupação profissional em 

parceria com sua mãe, a dona Luciene, 

Artesã desde os I4 anos, a matriarca 

transforma em arte, com as mãos, búzios, 

lã e tinta. “Sem saber precificar, minha 

conta Ellias. Para fechar o mês, 

o designer concilou a pro- 

dução das suas criações 4 

com o trabalho em diver- | 
sas fábricas por anos. “Mas 

. 
“ 

meu sonho sempre foi de 

me expressar artisticamen- 

te na minha própria marca, 

algo que começou a se tornar 

realidade há oito anos. Porém, 

a estrutura do ateliê só 

ganhou forma há três”, 

explica Ellias, que faz par- 

te do line-up da Casa de 

Criadores. O evento, que 

costuma apresentar gran- 

mãe sempre vendeu seus acessórios e itens 

de decoração por um valor baixo. À con- 
dição ficou ainda pior com o comércio 

fechado por causa da pandemia”, lembra 

Vinicius, que decidiu criar o Ateliê Mão 

de Mãe, administrado por ele, Luciene e 

o também diretor criativo Patrik Fortuna. 

Aos poucos, a marca começou a atrair 

olhares, até que se tornou uma das eti- 

quetas apadrinhadas pelo projeto Sanko- 

fa. A iniciativa, que dá suporte para 

marcas com estilistas negros que desfilam 

na SPFW, acelerou a criação da primeira 

coleção do atelie, As Nuances da Terra 

Boa, uma ode à delicadeza da arte de 

fazer crochê. “Hoje, temos um coletivo de 

des promessas para o 

mercado, transformou a 

visibilidade da marca, “Os 
artistas, principalmente, 

começaram a captar a 

nossa essência. As peças 

são únicas e espero cada 

vez mais tornar essa pro- 

dução próxima dos clien- 

tes, construindo projetos 

de forma realmente 

participativa”, destaca. 

mulheres que trabalham com a gente no 

modelo slow fishion. Queremos preservar 

essas peças exclusivas para respeitar a 
preciosidade do trabalho manual”, expli- 

ca Vinicius, que vislumbra um caminho 

de aprendizado constante na moda. 
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Tendências 

Juntas, elas são mais fortes e conseguem abrir espaços antes 
fechados. Essas mulheres negras são profissionais da medicina — 

uma minoria no Brasil — e criaram clínicas procuradas por 
pacientes que buscam acolhimento, representatividade e cuidado 

TEXTO ANNA PAULA CHAGAS 

mbora seja cansativo, aprendi a 

não me limitar por causa do ra- 

cismo. Pauto o afeto pela forma 

com que fui criada e tento formar 

novas pontes”, declara a oftalmo- 
logista Liana Tito Francisco, 

cofundadora da fé Medicina, no Rio de Janeiro. A 

clínica, que reúne médicas de cinco especialidades, 

= 
66 

todas mulheres negras, funciona não apenas como uma 

forma de fortalecer laços para ocupar espaços muitas 
vezes fechados para alguns grupos sociais mas também 

criar um espaço de relação de acolhimento e represen- 

tatividade entre profissional e paciente. “Quando a 

gente alia, de forma satisfatória, saúde, ciência e escuta, 

a medicina ganha”, completa Liana. 

A Ifé, que significa amor em Yorubá, segundo as 

fundadoras, foi aberta em julho deste ano, com uma 

proposta inovadora e provocativa, afinal, quantos mé- 

dicos negros você conhece ou com quantos se consulta? 

A reflexão é um ponto de conquista para muitos pacien- 

tes, que chegam ali curiosos e com mais consciência 

social, “Já tive paciente que trouxe a neta junto para ela 

se sentir incentivada a seguir com os estudos de medi- 

cina”, fala Aline Tito, cardiologista, irmã de Liana e 

também cofundadora do espaço. “A gente acaba natu- 

ralizando a ideia de figuras femininas negras em todos 

os ambientes, decolonizando pensamentos antigos e 

enraizados”, acrescenta Liana. 

O empreendedorismo não foi uma escolha fácil para 

nenhuma das médicas, mas o sonho falou mais alto e a 
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rede de apoio garantiu que o projeto desse certo. “Foi uma 

puxando a outra, num espaço de muita confiança. Somos 

bem diferentes uma da outra, mas temos o objetivo comum 

de fazer isso prosperar e reverberar, para que se torne 

uma onda”, explica a cirurgiã plástica Abdulay Eziquiel, 
também cofundadora da Ifé. A relação sólida é reconhe- 

cida pelas pacientes, que se sentem acolhidas até mesmo 

para falar de temas sensíveis, como sexualidade ou apa- 

rência. “Para além da objetificação, o sistema desrespei- 

ta até hoje a estética da mulher negra”, fala a ginecolo- 

gista e mastologista Cecilia Pereira, que gosta de fazer 

longos atendimentos tratando de detalhes, como em uma 

entrevista minuciosa. “Mulheres mais experientes querem 

falar sobre libido, estética, escuta e entrega”, ressalta ela, 

que acredita no diálogo como forma de conexão. “Estamos 

lidando com a fragilidade da autoestima das pacientes a 
maior parte do tempo”, complementa a dermatologista 

Júlia Rocha, que viu o consultório encher, depois do 

isolamento da pandemia, de mulheres buscando novas 

rotinas de autocuidado. “É por isso que se torna tão sig- 

nificativo quando a paciente se identifica com o meu 

cabelo, que tem a mesma textura do dela, ou com alguma 

outra característica pessoal minha,” 

Onda boa 
Frequentado por artistas como Lucy Ramos e Juliana 

Alves, o Espaço Cris Boneta, na Zona Norte do Rio de 

Janeiro, foi fundado pela biomédica e esteticista que dá 

nome ao local = Cris já está de olho numa expansão para 

Moçambique e Lisboa. Hoje, dividem o espaço com ela 

o — | 7 

1, Debora Soymkt; Juha Rocha. 

Jasmin Sanchez; Cecília Pereira, Alice Tito, Tick Olhyeira; Liana Tito, Lu Veras « Nustração Karoline Sour a Fotos Cana Loureiro, Fatima Oladejo e Cris Boneta, Felipe Soares; Abdulay ps 
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“JÁ TIVE PACIENTE QUE 
TROUXE A NETA JUNTO 
PARA ELA SE SENTIR 

INCENTIVADA A SEGUIR 
COM OS ESTUDOS 
DE MEDICINA” 

Aline Tito, cardiologista 

No topo, da esquerda para a direita, Carla Loureiro, 
Abdulay Eziquiel, Julia Rocha e Cecilia Pereira. Abaixo, 
da esquerda para a direita, Liana Tito, Fatima Oladejo, 
Cris Boneto e Alice Tito 

a ginecologista Fátima Oladejo, que ela conheceu pelo 

Instagram, e a psicóloga Carla Loureiro, que costumava ser 

sua cliente. “Vi que tinhamos sintonia nos valores e resol- 

vemos trabalhar juntas”, lembra. 

Referência há 8 anos, Cris afirma ser pioneira na estética 

da pele negra no Brasil e já pretende dar aulas e consultoria 

para dividir o conhecimento acumulado em seu tempo como 

empreendedora. Seu grande segredo para o sucesso, contudo, 

é se colocar sempre no lugar da cliente. “Eu montei um espa- 

ço pensando em como eu gostaria de ser atendida”, diz ela, 

que assim satisfez a busca muitas outras mulheres por um 

espaço onde todas se sentissem bem-vindas. O 
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Mitrine a 

Retrô Vancouver, 
Fashion Biju, 

na BabadoTop, 
R$ 55,99 

DÁ O 
CLOSE! 
É a temporada dos óculos escuros e eles a para 
querem aparecer. lem muita cor nas po 

armações e nas lentes, ousadia nos formatos 
e tamanhos exagerados. Monte sua seleção 
e deixe a autenticidade reinar no look 

GIOVANNA EWBANK 

CHRISTIAN SIRIANO 
TEXTO ANNA PAULA CHAGAS 

Havaianas, “am 
R$369,99 

BRUNA MARQUEZINE 

5 | claudia com brnovembro 2021 
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Images; Lady Gaga, Gotham Getty Images, Musemo Handahu, Bruna MMarquezine, Fotos Christian Sirtano, Mike Coppola/Getly Images: Giambattista Val, Francois Durand Getty Ewbank, Mariama Barbosa e Alexandra Bumiec Instagram; peças, divulgação 

EA. que eles ganham brilho 

| símbolo de elegância até na realeza. A | 

LADY GAGA 
Bicolor 
Degradê 
Rosa, 

Renner, 

R$ 99,90 

a 
dmitimos que os óculos 

escuros são uma cons- 

tante da moda o ano 

todo, mas é no verão | 

e personalidade. O acessório é tão 
Quadrado 

tartaruga, Yessica, 

na C&A, R$ 69,99 

poderoso que já inspirou letra de mú- 

sica, virou a assinatura de algumas 

celebridades - não dá para não lembrar DA | | = 

de Costanza Pascolato, Karl Lagerfeld, 1 

Iris Apfel e Anna Wintour - e se tornou 

e 

ih 

boa notícia é que os modelos mais 

tradicionais ganharam uma injeção 

de ânimo e aparecem, nessa tempora- 

ALEXANDRA BR 
da, reinventados - alguns, de forma 

bastante ousada. 

As semanas de moda internacionais 

ja entregavam as tendências. Na Paris 

Fashion Week, o estilista italiano 

Giambattista Valli incluiu em seu 

desfile modelos com as lentes coloridas 

de tons quentes = o amarelo espelhado, 

ao lado, é um exemplo, mas também 

teve vermelho e cor-de-rosa (na 

próvima dupla). Apesar do “excesso” 

nos óculos, eles foram combinados 

a máxi-acessórios e batom de 

cores fortes, comprovando que 

toda a emoção fashion retida 

durante a pandemia vai extrapolar 

agora, Sim, vai ser o verão do id ++ 

“quanto mais, melhor”! As cores | 

nas lentes também surgem com 

transparência, com o tom 

seguindo por toda a armação 

de acrílico, um visual meio 

clubber que a Balmain já 

apresentou no passado e GIAMBAL HIS TA VALLI 
é 

| 
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Vitrine 

SHE786, Carolina 
E Herrera, na 

a BabadoTop, 
R$ 1222 

3 - 

KIMBERLY ANNE 

Is rquaa 

BETTINA LOONEY | 

Gatinho com 
estampa de 
zebra, Gucci 
Eyewear, 

na Farfetch, 
R$ 5579 

LO | claudia com brnovembro 2027 

Jacquemus ainda oferece. Os óculos 

podem fazem contraste total ao looks, 

mas têm sido mais usados em visuais 

monocromáticos ou de tom sobre tom. 

Quando o assunto é armação, tem 

pra todos os gostos e formato de rosto. 

Os modelos com borda grossa, vintage, 

estão em evidência - e ainda aparecem 

em uma variedade de cores e até estam- 

pas, como florido, oncinha e zebrado, 

além do tradicional tartaruga. 

Para Beyoncé, Lizzo e Lady Gaga, o 

formato que não pode faltar é o retan- 

gular - a última prefere ainda a ponta 

superior mais alta, se aproximando de 

um gatinho. Aliás, falando nele, o gatinho 

não sai de moda. Só que ele ganha uma 

nova versão, mais arredondada e com 

as bordas grossas - Bruna Marque- 

zine já agarrou essa moda em sua 

última viagem (na página anterior). 

Por fim, não poderia faltar o 

hollywoodiano quadradão, o over- 

sized tão amado pelas celebridades. 

Polêmicas, as cordinhas e cor- 

rentinhas que prendem os óculos, 

[= enfeitadas com brilhantes, miçangas 

e pingentes, também estão de volta. 

A Gucci Evewear, aliás, já se adiantou 

— e acoplou nos próprios óculos o 

| detalhe, Só que elas não substituem 

colares ou brincos, apenas adi- 

cionam. Parece bastante coisa, 

mas vamos carregar por ai 

muita informação e combinar 

todos os acessórios possíveis 

ã 
| 
' 
| 

- é o máxi do máxi. E 

Cardi E, Thassia Naves, Aninha Bonilha, Instagram; peças, divulgaçã 

| Images; Giambattista Valli, Peter White /Getty Images e Estrop/Gett f 

net 

moldura, Anna BlazhukfGetty Images Betina Looney, Fotos Kimberly Anne, David Dee Delgado/Getty Images, mulher de vestido estampado, Edward Berthelot/Getty Images Amanda Finesse, David Dee Delga 



Gatinho hã 
Arredondado, É s 

Amaro, 7 

R$ 139,90 
els 

AMANDA FINESSE 

THÁSSIA NAVES | 

Quadrado, Isabel 
Marant Eyewear, na 

Fartetch, R$ 2 164 

e | 

k Ea 

GIAMBATTISTA VALLI 
m 
| CARDIB 



Mitrine 

Você já sabe 
mas vale a 
pena reforçar: 
a proteção da 
pele vem em 
primeiro lugar. 
Selecionamos 
os lançamentos 
para rosto, corpo 
e cabelo, assim 

você pode curtir 
o verão e relaxar 
sem descuidar 
da saúde 
TEXTO ANNA PAULA CHAGAS 

Só no bronze 
CORPO 

A clássica linha 

Nivea Sun Protect foi 

repaginada e ganhou 

uma versão em spray, 

o Protect & Bronze FPS 

30 Aerossol (59,99 

reais). Fácil de aplicar, 

o protetor promete 

estimular a melanina e 

garantir um bronzeado 

saudável. 

f 2 | claudia com br novembro 2021 

Deu match 

CABELO 

Crême UV Sublime 
(208 reais), Kérastase, 

bloqueia a ação 

dos raios solares, 

controla o frizz, reduz 

o ressecamento e dá 

brilho aos fios—e a 

marca promete que 

basta aplicar uma 

unica vez. 

Refrescante 
CORPO 

A Água Prebiótica 
Para o Corpo Tododia 

Manga Rosa e Água 
* De Coco (35,90 reais), 

Natura Tododia, tem 

prebióticos para 
estimular a defesa 

natural da pele, alivia 

possiveis agressões 

e devolve o viço com 

hidratação imediata. 

Carna água 
CABELO 

O Yamasterol Sun (13,70 
a 

reais), Yama Cosméticos, 
forma uma película 

protetora resistente 

d água do mar ou O 

- cloro da piscina. Ajuda 

a desembaraçar 05 

fios e tem ação anti- 

inflamatória para 0 
couro cabeludo. 

Bem natural 
CORPO 

Com rápida absorção 
e resistente à agua 

e ao suor, o Protetor 

Solar Mineral FPS 30 

Ekos Buriti (76,50), 

Natura, tem filtros 

solares 100% minerais 

e óleo de buriti, rico 

em betacaroteno, que 

estimula a proteção 

natural da pele. 
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Te “ e. 4 | ” ae Narotina Hidratação R- Iº passo! 
| ROSTO ROSTO ROSTO 

A fórmula com zinco A consistência de gel À renomada marca 

“do Fotoactive Pure aquoso é a atração = de autobronzeadores =D o a 
É É Zinc (178 reais), Mezzo “principal do UV cmo Skelt lança agora 

Dermocosméticos, Aqua Rich Watery x o Protetor Facial 

= cam melhora a ação Essence Cool (76,99 a ne Primer (89,90 reais). 
; antivirale promete reais), da Bioré, Com À fórmula em gel tem 

ta a reconstrução da sensação refrescante FPS 45 e acabamento 
— barreira da pele, o e sem pesar em. E mate, ideal para usar 

controle de processos qualquer tipo de pele, sob a maquiagem. 

inflamatório: os 4 contém ainda ácido A composição reduz 

a diminuição da hialurônico e extrato os poros, controla a 
“produção de radicais de geléia real, para oleosidade e deixa 

livres — uau! À hidratar e melhorar a um toque aveludado 

proteção fisica ainda textura. À tecnologia e seco — sem interagir 
facilitaria o processo UV Micro Defense com outros produtos, 
químico de produção promete cobertura de. não deixa efeito 

| areas irregulares. craquelado na base. 

Nó, danos! Renovação 12h de brilho 
ROSTO ROSTO ROSTO 

Para peles normais O Protetor Solar Facial À promessa de reduzir 

a secas, 0 Sun Fresh com Cor Vichy Capital em 86% a oleosidade 

Derm Care (59,90), Soleil Uv-Glow FPS da pele com 26 dias 

Neutrogena, tem FPS 60 (89,90 reais) tem de uso consecutivo é 
70 e está disponível uma tecnologia que dá O que mais chama a 

| jas versões com e sem efeito luminoso, sem atenção na fórmula do 

s co - Cheio de ativos, deixar a aparência Neostrata Minesol Oil 

o mbina niacinamida, oleosa. Apesar de Control FPS 70 com Cor 
que tem efeito E existirem apenas duas (94,90 reais). Ainda e = 

clareador e combate cores do produto, a VICHY garante controle do p= 8 

aacne, Fevertew, marca garante que ele dio "a brilho por 12 horas, * 
ê “antioxidante para se adapta a qualquer proteção contra luz. 

2 proteger de agressões tom de pele. Entre visível e poluição, e | 
8 externas, como os ingredientes, tem neoglucosamina, - | 

E poluição, e vitamina E) ha cafeina, para inibir aii substância que 
8 C, essencial para à TO o aspecto cansado deixa a pele mais 
E produção de colágeno. = da pele. lisa e uniforme. ad 

3 r | ES 
é “oe, um a 

lu 4 | 

1% 

o 
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Lançamentos 

Ativos extraídos de plantas, 
árvores e flores compõem as 
fórmulas dos produtos lançados 
este mês, adicionando o 
poder da natureza à sua 
rotina de autocuidado 

TEXTO ANNA PAULA CHAGAS 

* Brilho próprio 
A Deo Colônia Amburana ao 

Sol (159 reais, com 100 mi), 

LOccitane, contém, além de 

óleo de amburana, aroma 

4 ds Impecável 
Lançada no início 

frutado, buquê floral branco deste ano, a Good 
e notas carameladas na Apple Skin-Perfecting 

fórmula complexa. Foundation Balm (249 

reais), da KVD Beauty, 

"virou febre nas redes 
— Sodaise rapidamente 

esgotou. Agora, 

a marca premium de 

maquiagem vegana, 

traz de volta a base 
mate que promete 

não craquelar. 
E nd 

” 

Um luxo só! 
À Dior Beauty lança 
no Brasil a linha de 

fragrâncias La Collection 
Privee, criada para 

promover experiências 

sensoriais. Inclui 21 

perfumes (de 659 reais 

a2 115 reais), dentre 

eles o Vanilla Diorama, 

que homenageia a Para todas “ 
sobremesa favorita de Resultado do trabalho de três mulheres perfumistas, Shyamala 

Christian Dior, além Maisondieu, Adriana Medina e Nadêge Le Garlantezec, o Idôle 

de velas, sabonetes Aura (319 reais, com 25 mi), Lancôme, leva flor de sal, infusão de 

líquidos e cremes jasmim indiana, baunilha de Bourbon e almíscar na composição. 

hidratantes. A atriz Zendaya cocriou a fragrância e é a garota-propaganda dela. 

44 | claudia com brnovembro 2021 
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Spa em casa 
O UFO 2 (1 899 reais), Foreo, tem sistema 

com 8 luzes LED, para estimular reações 

diferentes de acordo com a máscara à 

ser aplicada no rosto. O aparelho ainda 
Leveza faz termoterapia e crioterapia e tem uma 

e alegr La - tecnologia patenteada de pulsações. 

Hamptons, Brighton e € 
Gotland (49 reais cada um) | 

são três dos seis tons que 
compõem a linha Pastel 

Festa, da marca 

suíça Mavala. 

— q - 
=" 

Bem-estar 
O Sabonete Íntimo 
(58 reais), Feel, tem 

calêndula e aloe 

vera na fórmula, 

promovendo 
F conforto, hidratação e 

É Fr =, 

oftnd: ii relaxamento para 
pro undca a pele da região. 

Com textura incomum A fragrância natural 

para as brasileiras, 0 é de ylang ylang. 

Cleansing Balm (65,90 

reais), Dalla, é sólido, 

mas tem base oleosa. 

A] 
1 

1 
1 

Y 

Basta esquentar entre Essencial 

os dedos ou nas mãos | O Essential (129,90 

para que ele se dissolva reais), Braé, é um fluido 
Bi ANCE CEUALANE « HA O a TO 

e fique pronto para finalizador e reparador 

remover as impurezas para todos os tipos a 

da pele do rosto. de cabelos. Pode ser fe As ecto sau lável 

usado como protetor O Tônico Facial Redutor de Poros com 

térmico antes do Esqualano (149 reais), Biossance, 

secador, da chapinha e leva extrato de casca de salgueiro 

a À : do babyliss, e também branco e de limão-caviar, além 
ps Do jardim como protetor solar do esqualano da cana-de-açúcar. 

Dove Poder das Plantas para ralos UVA e UVA. Promete uniformidade da pele e 

é a nova linha da gigante 

da beleza, com produtos 

livres de parabenos, 

silicones, sulfatos e 

colorantes. Os frascos 

são 100% reciclados e 

recicláveis e as fragrâncias, 

hidratação sem brilho excessivo. 

“> Boca desejo 
naturais. Além do xampu, Os batons Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical 

a versão Nutrição + (199 cada um), Yves Saint Laurent Beauté, contêm três 

É Gerânio (22,90 reais) está vezes mais óleos essenciais na fórmula, facilitando a 
E ? EQ : 
= disponivel também como aplicação e garantindo um acabamento aveludado. 

ê condicionador e máscara. São seis cores - essa é a Nº302 - Brown No Way Back. 

claudia com.br novembro 2021 | +39 



Capa 

) PODER 

| WA do SER 
Ao aceitar suas falhas e valorizar suas 

| | O di potências, a atriz Camila Pitanga 

desenvolveu uma relação íntima consigo 
mesma, pautada na leveza e no amor. 
Vivendo o ápice de seu processo de 

autoconhecimento, ela fala sobre mudanças 
na carreira, construção da maternidade, criticas 
públicas aos seus relacionamentos e o poder 
da intelectualidade negra no audiovisual 

TEXTO ANA CAROLINA PINHEIRO FOTOS KARINE BASILIO (MONSTER MOVIE) 

BELEZA ANDRÉ VELOSO (CAPA MGT) EDIÇÃO DE MODA FABIO ISHIMOTO 

STYLING KAIO ASSUNÇÃO CONCEPÇÃO VISUAL LORENA BARONI BÓSIO 





ma voz entusiasmada tomou conta do 

estúdio quando a porta se abriu. Os 

contratempos meteorológicos que 

mudaram o horário do voo do Rio de 

Janeiro para São Paulo e, consequen- 

temente, toda a programação das fotos 

para essa entrevista, não abalaram nem 

um pouco a animação de Camila Pi- 

tanga, 44 anos. “Fui testada, vacinada 

com as duas doses, estou de máscara. 

Vamos nos abraçar? Sinto tanta falta 

disso”, disse a atriz com um sorriso no 

olhar. Embora a reação carregasse naturalidade, Cami- 

la confessou que expor sua essência descontraída exige 

uma combinação de fatores. “Só me sinto livre e brinca- 

lhona em um território de cumplicidade. Caso contrário, 

posso ser um bichinho assustado”, lembra ela que, com 

amaturidade, fez da insegurança um direito. “Nem tudo 

está ao meu alcance. Essa coisa de compreender que não 

temos controle e de se entregar para a vida é um exerci- 

cio de sabedoria”, garante a atriz. 

Em outubro, ela entendeu na prática como funciona 

respeitar essa barreira do que foge à sua alçada. Quando 

compartilhou que estava namorando o professor de filo- 

sofia Patrick Pessoa, após o fim do relacionamento com 

“a artesã Beatriz Coelho, se tornou alvo de haters. Cami- 

la olhou para a sua própria existência para se afastar 

desses julgamentos. “Não é um panfleto ou lição de 

moral. É só o meu modo de viver, de amar e de exis- 

tir”, conta ela, que diz viver o ápice do seu proces- 

so de autoconhecimento. 

. Os mergulhos dos últimos meses também foram 

múltiplos e profundos na carreira. Este mês, seu 

ciclo de quase 30 anos na Rede Globo ganhou 

um ponto final para que a artista pudesse 

experimentar o universo do streaming 

com à HBO Max. “Tomei a decisão de 

sair da minha zona de conforto para 
assumir uma nova responsabilida- 

de. Sei que não será simples, mas 

acredito na minha força 

” criativa”, diz ela, que 

Na página anterior, vestido, Flavia Aranha; brincos, Carla Amorim 
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Capa 

ainda aparecerá como a lobista Olga na segunda tempora- 

da de Aruanas, na Globoplay, em novembro. Camila também 

se prepara para o lançamento de Malês, documentário em 

que atua. Com direção do seu pai, Antônio Pitanga, o filme 

mostra o histórico levante, em 1835, de negros muçulmanos 

que foram escravizados na Bahia. Mesmo perdendo a ba- 
talha por melhores condições de vida, os nagôs - como 

também eram conhecidos - mostraram a importância da 

fusão de diferentes culturas e religiões e o protagonismo 

negro na luta por sua liberdade. 

Disposta a dividir suas transformações internas e 
permitir que, ao transbordar, elas levem a ideias disrup- 

tivas, Camila mostra os passos que a fizeram uma das 

principais referências de cidadã nos dias de hoje. 

Como lidou com a sua expansividade durante o isolamento? 

Eu morava num apartamento, então criei uma espécie 

de ilha com algumas vizinhas: uma ajudava a outra, 

fazia comida. Depois, tive o privilégio de ir para um 

lugar de acolhimento na natureza. Lá, entrei num fre- 

nesi de fazer tudo o que tinha vontade, como cursos e a 

peça online Matriarquia em Processo, fruto do meu 

encontro com a dramaturga Dione Carlose, a diretora 

Cris Moura e a roteirista Lucia Gavotto. O ânimo pela 

vida e pelo trabalho me segurou. 

Sua filha, Antônia, já está com 13 anos. 

Como foi esse período com ela? 

Construímos uma maturidade na nossa parceria e indivi- 

dualmente. Deu tempo de adoecer, entristecer, se salvar e 

ter cumplicidade. Vivemos a eternidade das incertezas, 

mas também a eternidade da afirmação da vida. Isso foi 

conversado entre nós duas, mesmo com vários altos e 

baixos. Agora, temos os desafios da adolescência. Brinco 

que até os 9 anos dela, eu era uma patinadora de gelo 

ousada. Agora, já sinto o piso meio molhado. Ela vem 

socializando mais e descobrindo a própria autonomia, por 

isso, acordos precisam ser feitos. 

A sua maternidade sempre ficou protegida dos 

holofotes. Como essa escolha aconteceu e quais 

impactos disso enxerga na Antônia? 

Aconteceu naturalmente. É o meu jeito de ser. Meu pai 

sempre teve esse cuidado de entender o que era pra minha 

idade. Se ela escolher ter uma profissão com certa visibi- 

lidade, trilhará caminhos dela, mas que vão dialogar com 

os meus, porque ela nunca vai deixar de ser filha de uma 

IC ) | claudia com br novembro 2021 

atriz conhecida. Ela tem muito brilho e a voz que eu que- 

ria ter, mas também tem um pensamento analítico sobre 

as coisas do mundo. Não me cabe desenhar seus passos, 

quero que ela seja inteira em algo que faça sentido e que 

tenha a liberdade de mudar de rota quando quiser. 

A maturidade ajudou você a se permitir mais? 

Estou com 4+4 anos e nunca me senti tão Inteira, conec- 

tada com o meu ser, meu desejo, minhas pegadas. Gosto 

muito da minha caminhada, mas admiro ainda mais o 

meu tempo presente. Trilho uma trajetória de maturida- 

de e envelhecimento com saúde, amor próprio e aceitação 

de fissuras e medos. Hoje, encaro meus passos em falso 

com leveza e compreensão mais amorosa do que antes; 

eu era uma general comigo mesma. Eu me acolho quan- 

do estou frágil e insegura, mas também louvo a minha 

versão que pensa, ama, se comunica, trabalha. Essa sou 

eu! Gosto da pluralidade. Sou uma mulher negra em 

movimento e tudo o que vivi até agora me dá orgulho. 

Nada se abandona, tudo fica como suspiro, cicatriz ou 

reflexão para mudança. 

Como lida com julgamentos de seus relacionamentos? 

Acha que a liberdade, no geral, está sob ameaça? 

Agora, mais do que nunca, fomos convocados a não abrir 

mão da liberdade, seja a minha, seja a de quem me cerca, 

seja a de quem pensa diferente de mim. Quando pessoas 
acham que têm autoridade para serem preconceituasas 

sem pudor, a gente não pode recuar. Não dá para abrir 

espaço para o obscurantismo e o julgamento dos outros. 

Nada como ter a idade que tenho para entender que a 

minha vida ou quem eu amo não tem a ver com o outro. 

Não se trata de um paníleto ou lição de moral para nin- 

guém. É só o meu modo de viver, de amar e de existir. Se 

respeitarmos uns aos outros, teremos uma vida mais 

interessante, colorida e plural. 

Você é embaixadora da ONU Mulheres e atua em 
movimentos de diversas causas sociais. Esse fazer 

político foi aflorado de que forma na sua vida? 

Minha motivação para fazer política é ser filha de Antô- 

nio Pitanga e Vera Manhães, ser filha de coração de 

Benedita da Silva, neta de Maria da Natividade, mulher 
preta e lavadeira. Vem da minha raiz a noção de não se 

contentar com o que resolve a minha vida. Não adianta 

eu ficar bem com a minha família, o meu conforto e 

trabalho se dou dois passos e tem pessoas vivendo as 



“Eu me acolho quando 

estou frágil e insegura, 

mas também louvo minha 

versdo que pensa, ama, 

se comunica, trabalha” 



E) 
, 

maiores desigualdades. Quero fz 

“de um país democrático, antirragist: 

“as mulheres, principalmente agneg 

de existência no mesmo luganidas ou 

cessário correr atrás de queimins 
para agregar outros olhares, x rque 

quem só pensa igual a mim. Meu pai é assim, não faz 

Junto com seu irmão, você está no elenco de Malês. 
Qual lição esse levante histórico deixou para você? 

Uma coisa que me inspirou na história dos malês = e vejo 
isso no meu pai também -, é a importância de comungar, 

mesmo nas diferenças, em prol da luta pela igualdade. Eles 
a entenderam que não iam dar conta sozinhos daquela in- 

“surgência, por isso se uniram a pessoas de outras religiões. 
É a comunhão da força da negritude. Isso tem uma di- 
mensão política inspiradora. Precisamos aparar nossas 

“arestas e modular discursos para acolher pessoas de 
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parteda construção: 
' ” oferece pas 

diferença entre as pessoas e pratica o desejo pela escuta. 

mpos diferentes. No filme, o con- 

texto é o regime da escravidão, mas 

muita coisa daquela época ainda 

resente, Pretos estão morrendo e 

ainda são vistos com indiferença, mas, 
ao mesmo tempo, temos uma potên- 

cia e compreensão da força maior do 

que naquela época. 

Quais frutos vamos colher, como 

sociedade, com esse protagonismo 

den ós, negros, e indígenas 

contando suas próprias histórias, 
que são diversas e plurais? 

“As cotas fortalecem essa emergência 
da intelectualidade não branca. Elas 
abrem campos de pensamentos e, 

quando isso acontece, as nossas 

existências são ampliadas. Quando 

entendemos que podemos pensar de 

outras formas e nos afirmarmos como 

autoridade, criamos uma cultura 

antirracista mais aberta. Ocupar 

espaços de saber e criação na litera- 

tura, no cinema, no teatro, dissolve 

essa ideia assentada de sociedade do 

racismo. A intelectualidade negra 

sempre existiu, mas agora temos um 

volume em cargos que não eram ocupados por nós. Não 
tem como voltar atrás. A ascensão de mulheres negras 

no campo do saber não é para alijar, mas desestabilizar 
algo que é perverso, mata e exclui. 

Nessa edição de CLAUDIA, temos um manifesto 
“da felicidade (pág. 54), que nasceu a partir da frase 

da intelectual Juliana Borges: “Uma mulher negra feliz 
é um ato revolucionário”. O que é felicidade para 
você e qual é a sua arma nessa revolução? 
Evoé, Juliana! Faço de suas palavras as minhas. À felici- 

dade, para mim, é o conforto do abraço e do colo dos meus 
pais. Minha mãe, mesmo com toda dificuldade que teve, 

sempre foi muito amorosa comigo. Acredito que a felici- 

dade não é estável, mas esses instantes. Muita gente não 
tem olhos para vê-los, porque não aceita a incompletude. 

É importante entender que não vamos dar conta de viver 

algo para sempre no mesmo lugar. A graça da vida é acei- 

tar esse movimento. D ) 
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Com portamento 

FR 
LICIDA DE 

Mulheres negras priorizam os próprios cuidados e sonhos para 
encontrar leveza e equilibrio na totalidade de suas existências 

TEXTO ANA CAROLINA PINHEIRO 

ias dificeis eum ombro amigo para 

A frase viral “Uma mulher negra 

feliz é um ato revolucionário”, 

da escritora Juliana Borges, 

surgiu nesse contexto, em 2014. 

“Naquela época, eu lia muito bell 

hooks apontando a importância 

da reconstrução do amor e da 

autoestima para a nossa comunhão”, diz Juliana, que liga a 

frase à animalização que mulheres negras sofrem em uma 

sociedade marcada pela escravidão. Ver a ideia ganhando 

uma identificação exponencial entre as pretas, nos últimos 

meses, surpreendeu a autora. 

A reflexão de Juliana, publicada na revista CartaCapital, 
em 2015, se tornou uma luz para as pesquisas da mestranda 

em poéticas visuais e artista Mônica Ventura. “Depois 

de encontrar um recorte de jornal do período colonial 

anunciando uma mulher negra como escrava, senti a 
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necessidade de trabalhar a relação da publicidade com a 

mulher afrodescendente”, explica a artista, que transformou 

as palavras de Juliana em um letreiro feito com LED. A 

obra já foi exposta em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e 

em São Paulo, onde fica até janeiro de 2022, na mostra 

Carolina Maria de Jesus: Um Brasil Para os Brasileiros. 

Acada olhar para a obra, um chamado intimo entra em 

ebulição dentro de quem vive a intersecção do feminino e da 

negritude, A revolução se dá por esse ato de transformação 

que é colocar abaixo as paredes que impedem o acesso 

a esse estado de contentamento. “Quando uma mulher 

negra desenvolve sua felicidade, ela também produz a sua 

humanidade. Eu me identifico com a ideia do ex-presidente 

uruguaio José Mujica de que pão e trabalho são direitos, 

mas viver com felicidade e alegria também”, afirma 

Juliana. A seguir, mulheres negras partilham memórias, 

transformações e desejos de felicidade, ressignificando 

cicatrizes pessoais e coletivas das opressões que afetam a 

raiz da sociedade em propulsão para os sonhos. 



Foto Helen Salomão 

LUEDJI LUNA, 
34 ANOS, CANTORA E COMPOSITORA 

“Eu me lembro de um momento marcante, o 

nascimento do meu irmão, Usma. Desejei muito 

a chegada dele, fiquei ansiosa e contei para 

todos da escola. Nos tornamos grandes parceiros 

de vida, À felicidade mora nessa possibilidade de 
viver do modo que seu espírito sonha, é estar em 

consonáncia com o seu propósito, ainda que haja 

altos e baixos. Entendi isso quando finalmente 

assumi a música dentro de mim. Se o público 

sente leveza e pertencimento com as letras que 

escrevo, é porque elas fizeram isso comigo 

primeiro. As experiências são atravessadas pelas 

dores e delicias de ser uma mulher negra, por 

isso que a conexão com elas é ainda mais 

estreita. Mulheres negras estão comigo 

sempre, seja no processo de compor, seja 

nas parcerias, seja na gestão da minha 

carreira. À nossa troca não é só 

profissional, mas de amizade, 

principalmente. Assim como a música, 

a maternidade também expandiu a 

minha noção de contentamento. Eu 

era uma pessoa que cedia e não me 

priorizava por traumas e pelo medo 

de não ser amada, O Dayo, meu 

filho, mudou isso, me dando 

potência, já que precisava me 4 

amar para cuidar de outro ser 

humano. Ele foi a chave para me 

libertar da culpa, que vem 

menos de um lugar da 

subjetividade e mais de algo 

social. Estar viva com 

dignidade é o sonho mais 

lindo dos nossos ancestrais, 

que batalharam por isso, 

Temos uma espécie de 

divida com eles em 
cultivarmos essa felicidade. 

Minha estratégia é olhar 

para trás e reverencia-los.” 
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MÔNICA VENTURA, 
36 ANOS, ARTISTA 

“Para mim, a felicidade pode nascer a 

partir da ausência. Quando tinha 4 anos, 

acordei em casa e não viminha mãe. O 

vazio me causou sofrimento e choro, que 

pararam apenas na hora em que ela 

abriu o portão com uma sacola no braço. 

Fiquei feliz de uma forma inexplicável. 

Na adolescência, a ausência de novo se 

espalhou em mim, enquanto sentia 

dificuldade para me encaixar e 

reconhecer meus interesses, À virada so 

começou quando entrei na faculdade e 

comecei a entender aonde queria 

chegar. Ainda nesse processo, em 2015, 

prestes a completar 30 anos, conheci a 

filosofia do Sagrado Feminino, que 

conectou minha essência à natureza, 

ioga e meditação. Tive realmente uma 

grande mudança de percepção da 

minha vida. Entendi que a felicidade 

pode ser um estado continuo com esse 

alinhamento físico, emocional, espiritual. 

Quando deixei de projetar para aceitar a 

realidade, o ser feliz passou a fazer parte 

da minha vida de uma forma não tóxica. 

Emprequei esse pensamento desde os 

momentos em que não podia fazer algo 

por falta de dinheiro, por exemplo, até a 

dinâmica da minha rotina. Se as minhas 

prioridades são meu filho, o trabalho e a 

casa, talvez tenha que adiar um prazo 

ou falar não para outra coisa, já que não 

vou dar conta de tudo. À inteligência 

emocional permite que a gente 

experimente os sentimentos contrários à 

felicidade, mas de forma passageira.” Fotos Mónica Ventura, Pablo Saborido: Erica Malunguinho, Nego Júnior, Luana Carvalho, acervo pessoal 



LUANA CARVALHO, 
22 ANOS, CRIADORA DE CONTEÚDO 

“Deitada no banco do carro, no colo da minha mãe e da minha 

avô, ficava admirando a beleza das copas das árvores pela 

janela. Esse é um momento de felicidade que ficou marcado em 

mim, porque sentia que não tinhamos nenhum problema. Até 

hoje, minha avó me fala a mesma frase: 'Neguinha, tu merece ser 

feliz, só se preocupa com isso”. Virou um mantra. Estou me 

livrando da tendencia de pensar muito no que eu não tenho em 

vez de celebrar as coisas que conquistei, Nasci mulher, gorda e 

preta. Sem perceber, fui ensinada pelo mundo a me odiar. Depois 

que me aceitei desse jeito e passei a compartilhar meu processo 

na internet, a felicidade virou sinônimo de liberdade. Uso a roupa 

que quero e falo dos assuntos que me interessam. Percebo que, 

nas redes sociais, as pessoas se entregam a mim da mesma 

forma como eu me entrego a elas. Mas ainda tem uma cobrança 

pessoal muito cruel, que trabalho na terapia. Minha felicidade 

depende da forma com que lido comigo mesma e espero que 

essa relação seja cada vez mais permeada pelo afeto.” 

ERICA MALUNGUINHO, 
39 ANOS, DEPUTADA ESTADUAL 
DE SÃO PAULO E FUNDADORA 
DO APARELHA LUZIA 

“Mesmo sendo uma criança que experimentou muitos 

momentos felizes, eu já era afetada por situações que me 

oprimiam e entristeciam. Mas não me deixava levar por elas. 

Sempre tive o discernimento que a felicidade e a alegria 

existiam e busquei caminhos para encontra-las cada vez mais. 

À consciência de saber que o futuro poderia ser feliz me 

protegeu em períodos de dor e tristeza, ou seja, a esperança 

na felicidade me ergueu nas adversidades. Porém, acredito e 

defendo que essa fórmula só é eficaz no âmbito coletivo, por 

isso crigi o Aparelha Luzia — um quilombo urbano para 

fomentar atividades artísticas, gastronômicas e sociais da 

história negra. O trunfo dessa batalha pela nossa felicidade, 

para mim, é o encontro, que acontece desde a cultura até a 

espiritualidade. Aglutinadas, dividimos nossas agonias, mas, 

principalmente, reconhecemos as conquistas.” 



Comportamento 

GABRIELA LORAN, 28 anos, 
ATRIZ E CRIADORA DE CONTEÚDO 

"Enquanto tomava banho, resolvi fazer um exercicio que 

a minha professora da faculdade de Artes Cênicas passou, 

Ela pediu para todo mundo se tocar quando chegasse 

em casa. Lembro que sentia cada parte e chorava 

copiosamente. A noção de felicidade se materializou para 

mim naquele momento, aos 23 anos, quando conheci 

a verdadeira Gabriela e entendi que era uma mulher. 

A felicidade está em todos os lugares, mas precisamos 

estar abertas para enxergá-la. Por mais que opressões 

como o racismo e a transfobia esperem para nos matar, 

reforço para mim mesma que isso não me forma. O que me 

constitui é o apoio da minha família, o ar que bate no meu 

rosto. Ainda que seja uma cidadã consciente das mazelas, 

também estou transformando a minha vida com o meu 

trabalho e preciso celebrar. Estou cansada de ver só a 

nossa dor viralizar na internet, por isso, procuro sempre 

À / l buscar a minha essência e compartilhar as vitórias.” 
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JULIANA BORGES, 39 Anos, 
ESCRITORA E FUNDADORA DA LIVRARIA BANCA HG 

“Sempre gostei de escrever e ler — até antes de saber. 

Quando fui alfabetizada, com uns 5 anos, minha avó me fez 

a criança mais feliz do mundo ao me dar a coleção do 

Monteiro Lobato de presente. E a mesma felicidade que 

sinto hoje, quando ouço a risada das minhas irmãs 

Um caminho essencial para conseguirmos ser livres de 

verdade é estarmos bem para construir esses espaços de 

tranquilidade que citei, seja para nôs mesmas, seja para os 

outros. Só que isso não pode se transformar em um peso 

Estava no modo piloto automatico ate que a pandemia me 

mostrou que precisava cuidar mais de mim. Comecei a fazer 

terapia pela primeira vez para reconstruir coisas que me 

agradavam, como ir a uma exposição, tomar um café, entrar 

na livraria so para olhar. Reprogramar a vida tem me dando 

mais gas pará investir nos prazeres simples, mas também 

em ações que podem ajudar mulheres em situação 

prisional, por exemplo — são coisas fundamentais para mim, 

porque a minha realização está no impacto real e coletivo.” 
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AURINDA DA ANUNCIAÇÃO, 87 anos, 
MESTRA SAMBADEIRA, IALORIXÁ E ATIVISTA 

"A felicidade começa na resignação e no saber ter paciência. Aprendi isso 

por ser criada pelo meu irmão, já que perdemos a nossa mãe quando 

eramos crianças. Alem dele me ensinar a viver, ainda me ensinou a ler 

Nós ndo seríamos nada sem ter acesso a leitura, e eu não daria passos 

necessários para realizar sonhos, como ter a minha casa própria. O dia 

que entrei nela foi o mais feliz da minha vida, porque já morei de favor 

na casa dos outros. A religiosidade me ensina diariamente a aprofundar 

a felicidade. Trabalhando para os nossos orixás e com o coração aberto, 

a vida se enche de muita coisa. Mas, quando não há interesse, tudo fica 

pior do que já está. Meu sonho é ver um futuro com o mundo realmente 

unido. Para isso, precisamos desse esforço que falei, do interesse em 

entender e respeitar 0 próximo para a felicidade ser realidade para todos. 

GABI OLIVEIRA, 29 ANOS, FUNDADORA DE 
UMA EMPRESA DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

“Cresci sendo vista como uma pessoa muito pra cima, com 

uma gargalhada marcante. Inclusive, na igreja, pediam para 

os meus pais não sentarem na frente comigo, para eu não 

atrapalhar. Por isso, quando tive depressão na adolescência 

vi como era lidar com a ausência desse estado emocional 

Depois do tratamento, nasceu um novo significado de 

felicidade e me tornei ainda mais feliz. Comecei a valoriza! 

essa sensação, porque o meu olhar ficou mais sensivel para 

identificar até as coisas boas mais simples. Desde então, 

tento sempre ter sonhos no meu microambiente e no macro 

pois acho importante a gente não se negar esses desejos 

pessoais enquanto age por mudanças na sociedade. 

Não importa estar no topo enquanto a base ainda é 

explorada, mas a culpa nao pode nos parar, Ela deve ser 

transformada em força para agirmos. Esse olhar mais 

2 acervo pessoal: Aurinda, lexivel se desenvolveu ainda mais durante o processo de 

adoção dos meus dois filhos. Educar crianças é perseverar 

Et já era muito feliz antes da maternidade, mas agora estou 

experimentando uma felicidade nova, com mais cor 

Sei que para algumas pessoas é difícil, mas q otimismo 

— que faz parte da minha essência= e a minha principal 

ferramenta para ser feliz. Não deixo de acreditar no 

Fotos Gabriela Lorane Juliana Bor Renato Gannito; Gabi Oliveira, Ju Lizar desenvolvimento humano e isso me faz continuar.” 

ia 
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ANIELLE FRANCO, 37 Anos, | 
EDUCADORA, ESCRITORA E DIRETORA | 

DO INSTITUTO MARIELLE FRANCO 

“Em 1994, tinha 10 anos e erquia o troféu do meu time no campeonato 

estadual de vôlei do Rio de Janeiro. À felicidade não era so pelo título, 

mas por tudo o que ele representava. Sou da Mare e meus pais & 

minha irmã se viravam muito para me levar para os treinos em 

Botafogo, então ver eles na arquibancada foi o ápice pra mim. Com o 

tempo, o vôlei e o dinheiro para o açaí no fim de semana começaram a 

dividir espaço com outras metas. Fora do Brasil, ser feliz era dar conta 

dos estudos e, depois, o sonho de ser mãe entrou em campo. Mas a 

maior mudança veio com o assassinato da Mari [a vereadora e ativista 

Marielle Franco]. Tinha muita raiva e ódio quando mataram ela, porém, 

entendi que, quanto mais feliz eu estivesse, maior seria a derrota 

daqueles que apoiaram o crime, À partir dali, principalmente agora, 

neste cenário pandêmico, estar viva, ter condições de dar o mínimo à 

minha família, diante de tanta miséria e fome, e sair pra jogar vôlei na 

praia é sinônimo de felicidade. Não abro mão do que me faz bem, mas 

também não dá pra negar que há uma dualidade. Por exemplo, vou 

realizar o sonho da minha filha de ir em um parque aquático no 

Nordeste, mas não contei pra ninguem. Tambem ja senti culpa por ter 

um relacionamento enquanto as mulheres sofrem com a solidão. Em 

vez de repetir esses comportamentos, passei a mostrar minha rotina 

nas redes sociais, inspirando mulheres e dividindo minhas fraquezas. 

As minhas armas 5ão o sorriso e a busca pelo equilibrio emocional” 

MARIA GAL, as ANOS, ATRIZ E PRODUTORA 

“Antes de entrar no ritmo de trabalho intenso, minha 

referência de felicidade era a calma. Passava boa parte do 

meu tempo, quando pequena, ao ar livre, brincando na 

casa de familiares. Deixei tudo para trás em busca dos 

meus sonhos profissionais e de vida, mas com a 

simplicidade que me formou na bagagem, Hoje, trabalho 

com o que gosto, mas já enxergo a felicidade de outra 

forma, mais atrelada ao fato de estar bem comigo mesma, 

com meus propósitos e minha família. Por muito tempo, 

não priorizei meu sonho de casar e ter filhos, só que quero 

construir (550. Por mais que eu seja uma mulher preta 

empoderada e realizada, a temática da solidão ainda me 

atinge. Não é fácil, mas conto com a terapia, a 

espiritualidade, o afeto dos amigos e o próprio trabalho 

Fotos Maria Gal, Pino Gomes; Anlelle Franco, Blela Campos: Tenka Dara, Rê Duarte /DuHárte para equilibrar essa balança e encontrar a felicidade.” 



TENKA DARA, 42 Anos, 
JORNALISTA E FUNDADORA DA 

MARCA BAOBÁ BRASIL 

“A música e os meus pais estão presentes 

em tantos registros felizes. Sempre 

valorizei minha família e as pessoas que 

me fortalecem e fazem lembrar quem eu 

sou. Ao longo da vida, vamos passando 

por situações que colocam esse 

pensamento à prova, Depois que minhas 

filhas gêmeas nasceram, decidi diminuir o 

ritmo insano de trabalho. Fui muito 

cobrada pelo pai delas a ficar em casa 

também. Sou grata pela vivência intensa 

com as duas, mas tinha medo de não 

retomar a minha carreira, que também dá 

sentido à minha vida. Troquei São Paulo 

pelo Rio de Janeiro para me dedicar à 

marca de moda afro que criei, a Baobá 

Brasil, em 2006, e depois me separei 

Quando buscamos nossa felicidade, 

parece que somos egoístas, sÓ que, para 

estarmos bem no coletivo, precisamos 

estar bem com nós mesmas. Quero ser 

um espelho de força, potência e brilho 

para minhas filhas, assim como minha 

mãe foi para mim, Fico feliz de fazer parte 

dessa construção de um mundo melhor 

por meio das minhas criações. Ver 

mulheres que me inspiram conectando 

seus discursos com a moda da Baoba 

amplia meu sentido de vida e me enche 

de contentamento. Pra mim, a felicidade 

está totalmente ligada ao coletivo. Na 

pandemia, comecei a morar junto com o 

meu parceiro e Tui pedida em casamento. 

Minha condição para casar no civilera 

fazer uma festa, quando fosse possível, 

para dividir com as pessoas essa alegria 

do amor e da felicidade." 



Carreira 

Você não é o seu 
TRADALHO 
A busca confusa por propósito e a vulnerabilidade para cair nas armadilhas 

de um sistema que estimula o trabalho como prioridade nos levam a 
exaustivas jornadas e à frustração pela falta de recompensa e realização 

TEXTO ISABELLA D'ERCOLE 

trabalho perfeito não existe”, di- 

ria qualquer psicóloga diante da 

maioria dos homens e mulheres 

que vão aos consultórios recla- 

mando da falta de algo que os 

aci satisfaça e preencha profissio- 

nalmente. Imagine seu idolo ou uma referência no mun- 

do do trabalho. Nem o trabalho dele ou dela é perfeito, 

acredite. E isso não é culpa dos cargos, mas de nós mes- 

mos, que demos à essa atividade uma carga de respon- 

sabilidade emocional muito maior do que ela deveria 

ter. “Vivemos num sistema que foi enraizando na gente 

a ideia de que é obrigatório crescer na carreira, ter su- 

cesso, como se não houvesse limite nem objetivo final, 

porque sempre dá para ir além. Normalizamos, por esse 

motivo, muitas horas de trabalho, almoçar na mesa, 

jantar diante do computador, não ter tempo para ir ao 

médico ou praticar exercícios. Ficamos todos exaustos. 

Só que, como isso não era falado, acreditávamos que 

existiam casos isolados de estafa ou esgotamento. As 
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pessoas tinham receio de admitir que estavam cansadas 

e de falar publicamente ou até com familiares e amigos 

próximos sobre a situação”, explica Roberta Paes Car- 

neiro, diretora de recursos humanos da Fluke, empresa 

no setor de telefonia. 
Estamos construindo essa noção de que a realização 

inclui dinheiro, reconhecimento e fama há muitos anos, 

Para algumas pessoas, pode até ser verdade, mas não é 

para todos nós. Aí que entra a importância do propósito, 

termo que ouvimos bastante recentemente e que acabou 

banalizado. “Existe uma grande confusão entre o que é 

propósito e o que fazemos de fato. O propósito pode estar 

atrelado à sua carreira, mas ele é mais do que isso”, afir- 

ma Heloisa Capelas, assistente social especializada em 

desenvolvimento humano e autora de Inovação Emocio- 

nal: Estratégias Para Que Seu Impacto No Mundo Cons- 

trua Resultados Saudáveis, Fortes e Perenes (Gente), “As 

pessoas estão pensando que propósito é ficar rico fazen- 

do uma coisa que gosta, mas, na verdade, propósito é 

você descobrir quem você é e o que pode fazer para ser Foto PM Images /Getty Images 





Carreira 

feliz com o que tem”, acrescenta. Não tem nada a ver com 

paixão pelo trabalho, porque é claro que dá para amar o 

que se faz, mas, como em qualquer relação, vão existir 

momentos chatos, burocracias e decepções - ou seja, não 

é recomendado idealizar. 

Segundo a especialistas, estudos comprovam que a 

felicidade e a satisfação humana são, na maior parte 

dos casos, provenientes de ações que impactam não 

apenas as nossas vidas, mas a dos outros. “Somos seres 

relacionais e ter conexões genuínas, fazer bem ao pró- 

ximo pode ser mais recompensador do que ganhar 

uma promoção”, explica Heloisa. 

Apesar desses exemplos, pode ser dificil encontrar 0 

seu propósito e talvez essa resposta demore anos para 

chegar. O ideal é se perguntar com frequência os moti- 

vos pelos quais você sai da cama de manhã e o que ver- 

dadeiramente impulsiona suas decisões. É bastante 
improvável que entregar um relatório no prazo correto 

ou aumentar o lucro do seu setor venham à sua cabeça. 

“O propósito é aquilo que você nasceu para fazer e você 

não nasceu para trabalhar numa vaga ou empresa es- 
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pecífica. Essa experiência é um pedaço de quem você é, 

mas você também é muito mais. Somos múltiplos e 

precisamos abraçar essas facetas todas, equilibrar 

cada uma delas para entender o sentido das nossas es- 

colhas”, recomenda Heloisa. 

É nesse ponto que entra mais um fator estressante: 

as redes sociais. A possibilidade - injusta — de compara- 

ção que elas oferecem nos coloca em contato constante 

com versões criadas de outras pessoas - e todas pare- 

cem estar ganhando dinheiro e alcançando status com 

o “propósito” delas. “Por causa da nossa organização so- 

cial, é comum que entremos num piloto automático e 

busquemos conquistas motivadas por fatores externos, 

alguns que, no fundo, nem são realmente importantes 

para nós. Aí, quando vemos no Instagram outra pessoa 

que subiu mais um degrau nessa busca, sentimos ansie- 

dade, Vivemos um momento em que parecer é mais im- 

portante do que ter = outro periodo social que já ocorreu 

- e do que ser, que era o que deveriamos estar buscan- 

do”, afirma a psicóloga Ana Léria, especialista em psico- 

logia positiva e comunicação. Foto Richard Druryi Getty Images 
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A pandemia para o bem e para o mal 
Você já deve ter ouvido o termo “epidemia de burnout”. 

O ritmo intenso imposto por nós mesmos e pelo sistema 

começou a demonstrar rachaduras com muitos profis- 
sionais apresentando sintomas de estafa ao mesmo 

tempo. O stress excessivo que resulta no burnout pode 

causar desde falta de ar e depressão até questões cardio- 

lógicas. Se já viamos o problema sendo exposto antes da 

pandemia - e finalmente entrando numa esfera de dis- 
cussão pública, quebrando o tabu sobre o tema =, o tem- 

po em casa e a pressão do que vivemos abriu as cortinas 

para uma questão social muito real. “A dedicação exces- 

siva num pais em crise, com tanto desemprego, como é 

o nosso, também carrega o fator do medo de perder, de 

não ter, É um instinto básico humano. Só que dedicação 
não é garantia de manutenção do emprego, o que pode 

gerar outra decepção ainda maior”, explica Ana Léria. 

A sobrecarga, especialmente para nós, mulheres, não 

seria sustentada por muito tempo. Conscientes da situa- 

ção e também interessadas no bem-estar do funcionário 
- que precisa estar saudável para produzir -, as empresas 

passaram a adotar novas estratégias. “As organizações 

estão valorizando a vulnerabilidade, adotando a ideia de 

que o funcionário não tem que ser perfeito e ignorar emo- 

ções negativas no ambiente profissional”, explica Ana Lé- 
ria. “Muitas empresas fizeram conversas sobre saúde 

mental no isolamento, chamaram médicos para dar pa- 

lestras sobre o tema, passaram a oferecer subsídios para 

terapia e até reservaram horários na agenda de todos 

para meditação e descanso”, completa Roberta, que aler- 

ta, contudo, que o movimento não pode vir apenas da 

empresa. “Cabe a nós abrir espaço na rotina para o que 

nos traz prazer, e não apenas fazer aquilo que garante 

dinheiro. Pode ser uma atividade mais artística, uma 

mentoria que não tenha a ver com a sua carreira”, sugere, 

" djs e Tem solução: 
Sim, mas não há caminho fácil. “O grande ponto da 

cura é a conexão com nós mesmas, e não com o mundo 

exterior, que é o que está acontecendo no momento. O 

autoconhecimento é libertador”, fala Ana Léria, Segun- 

do ela, essa trajetória pode gerar dores, porque envolve 

reconhecer falhas e erros. Mas, de acordo com a psicolo- 

gia positiva, também ocorre a valorização e o uso de for- 

ças e virtudes, gerando satisfação plena. “Vejo as pesso- 

as mergulhando no trabalho para tentar fugir de 

problemas. Isso é um autoengano. O nó não vai se des- 

fazer sozinho”, acrescenta ela, que chama a atenção 

também para o risco de depositarmos a esperança da 

felicidade e da realização no futuro. “Pensamos, muitas 

vezes, que vamos nos sentir satisfeitos quando casar- 

mos, quando tivermos filhos, quando alcançarmos 
aquele cargo alto. E aí vamos jogando a responsabilida- 

de pela felicidade lá na frente. Perdemos contato com as 

necessidades do aqui e agora. Usamos o tempo presente 

para trabalhar excessivamente, com a justificativa de 

que isso vai gerar frutos em algum momento”, afirma 

Ana Léria, que recomenda atividades de mindfulness 

para se centrar no agora. “É importante pensar em viver 
bem todos os dias. Sugiro tentar entender o que satisfaz 

necessidades individuais. Eu descobri que, para mim, 

faz diferença acordar com calma e escrever. Muda meu 

bem-estar durante o dia, então não abro mão desse há- 

bito”, exemplifica Roberta. No fundo, o que tudo isso 

provoca é um retorno para nós mesmas, um olhar para 

o interno que privilegia interesses e sonhos diferentes. O 
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é esse, 
Invisível, mas sempre presente, a poi luição 
sonora é mais que um tormento e um = 
risco à audição. O estresse constante 
dos decibéis excessivos pode causar 
problemas pelo corpo inteiro 

TEXTO MAURICIO BRUM, MARIANA ALVES E SÍLVIA LISBOA: 

ILUSTRAÇÃO KAROLINE SOUZA 

uando a pandemia co- 

“meçou, a professora 
universitária Vanessa 
Schinke, 40 anos, de. 

Porto Alegre, seguiu o 

caminho de parte dos 

BEdios naquele momento e passou 

ao trabalho remoto. Aulas e reuniões come- 

carama ser feitas através de videoconferências e 
assim permaneceram ao longo de 2021. A medida, 
que visava proteger professores e alunos da Co- 
vid-19, colocou Vanessa diante de um problema 
que não era exatamente novo, mas para o qual ela 

nunca havia dado a devida atenção: os ruídos coti- 
dianos da cidade. A poluição sonora logo se tornou 
uma “companheira inseparável e impertinente das 
atividades à distância. 

À primeira vista (ou melhor, à primeira escu- 
ta), há dificuldades óbvias causadas pelo 
barulho em excesso. No extremo, a 
exposição continua ao som alto 
“pode levar a problemas de audi- 

ção. À Organização Mundial da 
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Saúde (OMS) estima que até 25% da população mundial 
terá alguma perda auditiva até 2050, em grande parte 
causada pela poluição sonora, Todos experimentamos o 
desafio de manter a capacidade de concentração diante de 
um som inoportuno ou daquele ruído inesperado que aca- 

bou vazando no microfone quando você estava falando em 
reunião. Para Vanessa, a situação foi mais extrema, pois O 

prédio ao lado do seu pegou fogo e a vizinhança se conver- 
teu em um canteiro de obras para reparar os estragos. 

“Vive que montar quebra-cabeças com os compromissos 
profissionais para tentar escapar do barulho”, conta. Mui- 
tas reuniões que antes aconteciam em horário comercial 

foram transferidas para o período noturno. “Por sorte, mi- 
nhas aulas eram em horários em que normalmente as má- 

quinas não trabalhavam, mas foi uma casualidade”, reco- 

nhece. Contudo, os impactos da poluição sonora vão muito 
além dos mais óbvios - e seguem presentes mesmo para 

quem está de volta ao local de trabalho ou nunca saiu dele. 
Abarulheira constante é um estressor poderoso, nem sem- 
pre perceptível de forma consciente mas que, com o tem- 
po, pode afetar tanto a saúde psíquica quanto a física. O 

agravante é ele ser “invisível”, “Quando você olha um rio 

po luído, consegue enxergar que aquilo está sujo, que a 
água está turva e não tem peixes. Ou que o ar poluído tem 
partículas ou um cheiro diferente. Na poluição sonora, 
muitas vezes pode ser que a pessoa não identifique que cla 

existe”, aponta o neurologista Leonardo Valente de Ca- 

margo, professor da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR). “E, em função disso, não consegue se 
afastar ou reconhecer o problema para tomar medidas a 

res peito disso”. É uma questão que impaeta inclusive o 
diagnóstico. Como os problemas causados pela poluição 

sonora são típicos de situações estressantes, muitas vezes 
os pacientes ou até especialistas buscam a explicação em 
outras causas, por exemplo o trabalho ou os relacionamen- 

tos, e relegam o barulho cotidiano a um segundo plano. O 

resultado é que acabamos não dando atenção ao problema 
nem em termos individuais nem termos coletivos. 

O engenheiro Marcos Abreu, que fez carreira traba- 

lhando com áudio e acústica, virou uma espécie de refe- 
rência entre os amigos que procuravam soluções para os 

barulhos que passaram a notar durante o tempo que fica- 
ram em casa = prestar atenção no ruído que você mesmo 

faz, conversar com o vizinho barulhento para tentar re- 

solver ou abrir o bolso e investir em um isolamento aciús- 
tico foram as principais dicas que repassou. Mas não hã 
resposta simples. “Quanto maior o isolamento e menor o 
nível de ruído, mais a pessoa começa a perceber outros 

sons. Se o apartamento tem isolamento acústico mas as 
janelas não, some o ruido do prédio e fica em destaque o 
do passarinho cantando à noite qu o do cachorro latindo 

no outro quarteirão. Cada um tem a sua demanda, cada 
pessoa percebe o ruído de forma diferente, e o que inco- 

moda uma pode não incomodar a outra”, diz Marcos. 
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Esse processo de compreender a si mesmo e os sons ao 
redor exige tentativa e erro, o que levará, provavelmente, 

ao gasto de dinheiro. Pode ser que um fone de ouvido 

cancelador de ruído baste para você, mas talvez a solução 

esteja em uma janela à prova de som ou, num caso mais 

extremo (e bem mais dificil de executar), se mudar para 

outra cidade ou mesmo para o campo. 

É importante dizer, porém, que as armadilhas do ruí- 

do não deixam de existir mesmo em uma cidade menor ou 

um bairro distante. Pense, por exemplo, na escolha de um 
apartamento em um grande centro urbano. Se o imóvel 

estiver em um andar baixo ou em uma rua conhecida pelo 

movimento, pode ser que você já faça a visita preparada 

para ficar atenta ao barulho, tentando notar se ele pode 

vir a se tornar um problema. Mas nem sempre vai ser as- 

sim. Se esses sinais não são aparentes ou se você viu o lu- 

gar fora do horário de pico e nunca chegou a escutar como 

o trânsito fica pesado por ali ou se o seu novo vizinho de- 

cidiu iniciar uma reforma logo após você se mudar... To- 

dos esses barulhos só vão ser sentidos para valer quando 

talvez já seja tarde demais para procurar outro canto para 

morar. Foi o que aconteceu com a família de Vanessa. 

Após meses suportando a obra no prédio que havia se in- 

cendiado, ela decidiu se mudar. Enfim um pouco de paz! 

Ou não. “Descobrimos que dois vizinhos estavam fazendo 

reformas. Quase não acreditamos”, relata. Foi quando 

ela chegou à conclusão de que o ruído tinha se tornado 

uma realidade inevitável com a qual ela precisava apren- 

der a conviver. Reconhecer a existência do problema é um 

primeiro passo, mas nem por isso a vida se tornou mais 

tranquila. “No fim do dia, essa movimentação extraordi- 

nária gera cansaço e uma sensação de que estamos em um 
grande acampamento, pois nenhum lugar é exatamente 

agradável e convidativo para descansar”, diz. Isso aconte- 

ce porque, mesmo nas situações em que nos acostuma- 

mos a um ruido e paramos de ouvi-lo de forma consciente 

(algo que ocorre especialmente se o som é monótono e 

repetitivo, como o de um ar-condicionado ligado), nosso 

cor po segue registrando a existência dele. “A forma que 

temos para acordar artificialmente é o despertador, que 

toca e nos tira do sono pelo som alto. Mas vai além de um 

barulho. Nosso cérebro tem dispositivos para preservar a 

vida e qualquer ruido pode representar uma ameaça”, as- 

sinala o neurocirurgião Fernando Gomes, professor da 

Universidade de São Paulo (USP). Assim, se estamos dor- 

mindo, temos dificuldade para atingir um estágio de sono 
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DECIBÉIS É O LIMITE TOLERÁVEL 
PARA BARULHO URBANO EM ÁREAS 
RESIDENCIAIS. À NOITE, CAI PARA 50 

mais profundo e reparador. Se estamos acordados, nosso 

corpo se mantém mais vigilante do que o normal diante 

das possíveis “ameaças”, mesmo que isso nem sempre seja 

perceptível. Estudos demonstraram que a exposição a ru- 

idos estressantes faz a amigdala, a parte do cérebro rela- 

cionada às respostas emocionais, enviar um sinal ao hipo- 

tálamo, que, por sua vez, induz a produção de adrenalina. 
Ela e o cortisol, o hormônio do estresse, são responsáveis 

por nos manter em estado de alerta. Assim, aumentam os 

batimentos cardíacos e a pressão arterial. É um traço evo- 

lutivo que nos permitia ficar atentos a situações de risco, 

como a presença de um predador. Porém, ao contrário do 

que acontecia quando nossos ancestrais precisavam fugir 

de um animal selvagem, a percepção de ameaça não passa 

se o estressor (neste caso, o som) continua ali. Com o tem- 

po, a repetição do alerta contínuo deixa consequências 

pelo corpo. “A poluição sonora gera um fator estressor que 

reduz a capacidade do cérebro de desligar e ficar sem re- 

ceber tanto estimulo. No periodo de vigília, isso libera 

hormônios que alteram o metabolismo de colesterol, de 

glicose, que levam a problemas cardiovasculares, aumen- 

tam chances de infarto e AVC”, explica Leonardo. Se o 

ruido for alto demais, mesmo protetores auriculares, 

como tampões de ouvido, podem ser insuficientes. “A via 

principal pela qual o som entra é pela orelha, pelo tímpa- 

no, mas parte da percepção sonora chega pelo crânio e 

reverbera”, completa o professor da PUC-PR. 

E como saber o que é barulho demais? Uma das dificul- 

dades que temos é justamente essa. A variação dos ruídos 

é mensurada por meio da escala de decibéis, a mais utiliza- 

da para explicar a diferença dos sons, que não é linear, mas 

logarítmica. Isso significa, por exemplo, que entre 60 e 100 

decibéis (a distância entre uma conversa normal e o baru- 



lho de uma motosserra em pleno funcionamento), a inten- 

sidade do ruído não está aumentando em apenas 40 uni- 

dades = mas em 10 mil vezes. O limite da dor costuma ser 
colocado na faixa dos 14.0 decibéis, um ponto entre o ruido 

feito por um avião a jato e a explosão de fogos de artifício. 

Mas especialistas alertam: acima do nível de uma conver- 

sa, qualquer exposição contínua aos ruídos pode provocar 

algum dano com o tempo, e a única diferença está em quão 

ra pidamente essas consequências vão ser sentidas pelo 

corpo. Não à toa a Associação Brasileira de Normas Técni- 
cas (ABNT) define 55 decibéis como o limite tolerável, du- 

rante o dia, para o barulho urbano em uma área predomi- 

nantemente residencial. À noite, esse número cai para 50. 

Contudo, você já deve ter desconfiado que não existe uma 
fiscalização frequente sobre esses barulhos, o que é outro 

problema. “O sono é um fenômeno fundamental, vital e 
biológico para restaurar todos os sistemas do corpo. Se eu 

tenho vários despertares ou um sono fragmentado, uma 

noite com uma arquitetura instável, no dia seguinte isso 

resulta em cansaço, irritabilidade, concentração menor, 

mais chances de acidentes”, explica a neurologista Andrea 
Bacelar, do Rio de Janeiro, especializada em medicina do 

sono. “No longo prazo, a privação de sono reduz a imuni- 

dade e favorece doenças infecciosas, alteração de humor, 

depressão, alterações no metabolismo, ganho de peso e 

doenças crônicas”, enumera. 

As definições dos limites toleráveis de decibéis são im- 

portantes porque ajudam o poder público a definir inicia- 

tivas como leis de silêncio ou alterações no planejamento 

urbano, como o plantio de árvores (que ajudam a bloque- 
ar naturalmente as ondas de som) ou o remanejo do trân- 

sito de veiculos barulhentos, como caminhões e ônibus, 

para outras áreas, Mesmo que o Brasil esteja atrasado em 

relação a políticas de redução de ruídos, muitas cidades 

fizeram, nas últimas décadas, uma série de adaptações 

de zoneamento, afastando a atividade industrial de áreas 

residenciais. A medida tinha mais a ver com a poluição 
do ar, mas também ajudou a afastar os sons relacionados 

a esse setor, geralmente o mais barulhento. Os especialis- 

tas concordam: a conscientização sobre os perigos da po- 

luição sonora - que deveria receber o mesmo cuidado das 

outras poluições - e as políticas públicas para conter os 

ruidos são medidas mais eficazes do que qualquer ação 

individual para contornar esse problema, Sabe-se, po- 

rém, que a fiscalização do silêncio nem sempre é a mais 

eficiente, e certas mudanças na organização da cidade 

podem levar tempo. A Prefeitura de São Paulo, por exem- 

plo, conta com o Programa de Silêncio Urbano (PSIU) 

para a população denunciar estabelecimentos como ba- 

res € casas noturnas que estejam violando as normas re- 

lacionadas ao barulho excessivo. Só que mesmo iniciati- 

vas desse tipo são insuficientes para conter os impactos 

de barulhos como aquele feito pelo vizinho ou pelo cami- 

nhão de lixo. Para esses incômodos cotidianos, muitas 

vezes, é preciso agir por conta própria, e aí voltam as re- 

comendações para entender o que funciona melhor para 

você na busca por um conforto sonoro. O grande proble- 

ma é que, no dia a dia, é muito difícil você identificar se 

está exposto a mais do que o limite recomendado - afinal, 

quase ninguém tem um sonômetro (o medidor do nível 

do som) à mão. Uma regra simples para entender se o 

barulho é abusivo e potencialmente danoso é notar se 

você está precisando elevar seu tom de voz habitual para 

ser entendido por quem está ao redor. Se os outros rui- 

dos se sobrepõem à conversa, muito provavelmente os 

decibéis estão acima do limite adequado. É quando você 

precisa tomar uma decisão sobre o lugar em que vive, 

sua rotina, e os possíveis investimentos para garantir 

que menos som chegue à sua casa e seus ouvidos. En- 

quanto as mudanças maiores na cidade não acontecem 
e o barulho segue lá, o jeito é arregaçar as mangas (ou 

melhor: tapar os ouvidos). No caso de Vanessa, perse- 

guida pelos barulhos mesmo depois de trocar de aparta- 

mento, o jeito foi fechar portas e janelas e evitar com- 

p romissos nas horas mais ruidosas. “Tentamos 

identificar os horários em que os barulhos são maiores e 

adequar a rotina a partir disso. Claro que em algumas 

situações isso é impossivel”, relata. “Não temos muita 

saída. É torcer para que as obras terminem logo”. o 
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A retomada da rotina escolar - em modelo presencial 

ou híbrido — tem despertado preocupações em 
relação à socialização das crianças e também ao 
atraso nos estudos. Especialistas explicam o que 

os pais devem fazer para facilitar essa fase 
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m março de 2020, enquanto os 

adultos acompanhavam ansiosos o 

desdobramento de uma crise mun- 
dial inédita para a maioria de nós, 

as crianças deixavam suas rotinas 

na escola para estudar em casa. “No 

começo, ele adorou a ideia. Achou 

que ia ser muito legal, porque pa- 
E recia um período de férias”, fala 

Carla Raas, gerente de marketing e mãe de Rafael, 12 

anos, e de Cecília, 9 meses. O que ninguém esperava era 

que o tempo de isolamento fosse durar quase dois anos. 
Aqui estamos, no final do segundo ano escolar impac- 

tado pela pandemia da Covid-19, e as dúvidas dos pais 
e os desafios para as crianças não acabaram ainda. Com 

a maioria das escolas retomando as atividades presen- 

ciais = com 100% dos alunos em sala de aula todos os 

dias ou em modelo híbrido -, os pais 
começam a perceber nos pequenos as 

consequências mentais do que vivemos. 
“Vimos, nesse tempo em casa, o com- 

portamento dele mudar. Primeiro, notei 

que ele estava menos engajado nas aulas. 

Tinha dias que ele não acordava, perdia 

as primeiras atividades. Depois, as 
notas começaram a cair. Meu filho 

nunca tinha tirado notas vermelhas e 

ele é uma criança que se cobra muito, 

algo que sempre me preocupou. Era 

perceptível que ele estava desestimula- 

do. Essa alteração no humor chegou à 
relação com a família, o Rafael passou 

a ser menos carinhoso. Ele estava de- 

senvolvendo um quadro depressivo, com 
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Filhos 

fobias. Buscamos ajuda profissional”, lembra Carla, que, 

mesmo receosa com a volta à escola, preferiu deixar 

Rafael atender as aulas presencialmente. “Ele convive 

com meus avós, que têm mais de 90 anos, e com a irmã 

bebê. Além disso, só tomou a primeira dose da vacina. 

Mas eu resolvi experimentar para ver o que acontecia,” 

O resultado foi o melhor possível. Rafael retomou a 

concentração, as notas subiram e, o mais importante 

de tudo, voltou a ser uma criança bem-humorada e leve. 

“Até a autocobrança diminuiu, o que achei um ganho 

nessa confusão toda”, completa a mãe. Segundo o psi- 

cólogo Renato Caminha, especialista em terapias cog- 

nitivas na infância e presidente do Congresso Brasilei- 

ro de Terapias Cognitivas da Infância e Adolescência 

(Concriart), é fundamental que os pais, os professores 

EMOÇÕES E LAÇOS POSITIVOS 
AUMENTAM O VÍNCULO E FACILITAM 

O PROCESSO DE APRENDIZADO. 
O OLHO NO OLHO É MAIS EFETIVO 

PARA O ENSINO” 
Renato Caminha, psicólogo 

Lo | claudia com br novembro 2021 

e a escola ofereçam, antes de qualquer 

coisa, acolhimento. “É preciso promover 

a conexão empática, conversar, ouvir € 

ficar atento aos sinais. Se a criança está 

extremamente agitada e ansiosa ou 

demonstra retração social, deve ser 

observada mais de perto. Vimos um 

aumento dos casos de automutilação, 

que é um comportamento pré-suicida e 

exige atendimento. Caso a mãe, o pai 

ou o responsável estejam percebendo 

essas reações ou se sintam inseguros em 

relação à saúde mental da criança, re- 

comendo procurar ajuda profissional”, 

acrescenta Renato, 

A situação descrita pelo psicólogo foi 

exatamente o que aconteceu na casa da 

enfermeira Ana Cristina Esmeraldo, de 

Fortaleza. Trabalhando na linha de 

frente durante a pandemia, ela não 

conseguia acompanhar de perto a roti- 

na de João Eduardo, 14 anos, e de Ana 
Júlia, 8. Sabia, contudo, que as tarefas 

estavam atrasadas e que Ana Júlia 

apresentava uma regressão na capaci- 

dade de leitura. Mas o que deixou a mãe 

em estado de alerta foi uma conversa 

com o filho mais velho. “Ele parou de 

fazer as refeições conosco, passava o dia 

fechado no quarto jogando videogame 

e se revoltou. Numa aproximação minha, 

ele revelou que já tinha tido pensamen- 

tos suicidas. Corri para achar uma 

psicóloga e ela nos ajudou muito. Parei 

de brigar com ele para ficar conosco, 

resolvi respeitar os tempos do João. Ele 

melhorou, mas fez bastante diferença 

quando ele pôde começar a ver os ami- 

gos. Eu não apresentei nenhuma resis- 

tência, porque sei que o isolamento foi 

cruel para os adolescentes”, fala a en- 

fermeira, que viu João retomar os há- 

bitos de antes da pandemia, como jantar 

com os pais e passar tempo com a irma. 

“Eu e meu marido nos sentimos muito 

culpados, mas não podíamos deixar Fotos garoto, PlctureNet Getty Images; biblhoteça, Mikhail Palo! Peqels 





Filhos 

É IMPORTANTE MANTER UM CANAL DE CONVERSA ABERTO, 
FALAR SOBRE OS MEDOS E AS INCERTEZAS. JÁ VEMOS QUE OS FILHOS 

DAS PESSOAS QUE NÃO DEMONSTRAM MEDO COM A VOLTA ÀS 
ESCOLAS COSTUMAM SE ADAPTAR MELHOR” 

Georgia Vassimon, psicopedagoga 

nossos empregos e eu ainda estava lidando com aquela 

tensão de trabalhar em hospital, com as mortes. Foi um 

periodo muito difícil e só agora parece que estamos 

vendo uma luz”, diz Ana Cristina, que também conseguiu 

contratar uma professora para dar reforço para a caçu- 

la e afirma que já há progresso. “A escola acha que ela 

ficou tímida e criou um bloqueio de leitura, mas que, 

aos poucos, vai destravando”, explica a mãe. 

Especialmente durante a adolescência, a convivência 

com o coletivo é determinante para a personalidade e 

a formação de autoestima e autonomia. “Os adolescen- 

tes se comparam muito e o reconhecimento de si mes- 
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mo e do outro ficou reservado à câmera 

por muito tempo. Isso dificultou o de- 

senvolvimento. Também sabemos que 

muitos de nós tivemos problemas com 

a alimentação, praticamos menos exer- 

cícios, mudamos muito fisicamente - 

insegurança que abala ainda mais os 

jovens. Tivemos que deixar as pessoas 

entrarem em nossas casas através das 

videoaulas, os amigos viram os ambien- 

tes que frequentamos, os irmãos juntos, 

o pai dando bronca. É uma exposição Fotos garota, kool95 Getty Images, lápis, Jonathan Klm Getty Images, 



que não acontecia antes”, explica Georgia Vassimon, 

psicopedagoga, professora do Instituto Sedes Sapien- 

tiae, coordenadora de curso e diretora na instituição 

de São Paulo. “Essa questão social é dificil de enten- 

der, porque não temos precedentes. Vejo o Rafael 
acuado. Ele quer paquerar, mas tem receio de tirar a 

máscara, tem dificuldade de conversar com as meni- 

nas. Fico pensando no que isso vai causar na forma- 

ção social dele a longo prazo”, diz Carla. De acordo 

com Georgia, as consequências mentais da pandemia 

sobre as crianças e adolescentes podem demorar algum 

tempo ainda para aparecer, afinal, tudo é muito re- 

cente e não chegamos ao fim dessa crise. E mesmo 

quem já parece ter melhorado merece uma dose extra 

de atenção, pois podem haver recaidas e pioras. “Te- 

mos que deglutir isso tudo e entender os impactos que 
vão surgir. Para isso, é essencial observar a si mesma 

e aos outros, especialmente os filhos. Também é im- 

portante manter um canal de conversa aberto, falar 

sobre os medos e as incertezas dos pequenos. Essa 

tarefa os pais não vão poder delegar, porque faz dife- 
rença o retorno com uma situação estruturada em 

casa. Já vemos que os filhos das pessoas que não de- 

monstram medo com a volta às escolas costumam se 

adaptar melhor”, afirma a psicopedagoga. 

A opinião dos especialistas é unânime sobre prio- 
rizar a saúde mental em vez de pensar nas notas e 

matérias agora. Todo aprendizado será recuperado a 

seu tempo. Mas, para isso, é preciso que a criança 

esteja saudável e conseguindo se envolver emocional- 

mente. “Nessa faixa etária, eles têm as janelas socio- 

emocionais abertas. Isso permite socialização intensa 

e aprendizado das ferramentas sociais. Emoções e 

laços positivos aumentam o vínculo e facilitam esse 

processo. Por isso que o contato e o olho no olho é mais 

efetivo para o ensino. Quando entramos no digital, 

ainda mais dessa forma urgente, é como se tivesse 

faltado algo nutricional para o desenvolvimento”, 

acrescenta Renato. Portanto, não será possivel correr 

atrás das notas e matérias se a socialização não estiver 

em dia. “Caso você ainda se sinta insegura, converse 

com seu filho para entender, entre vocês e sem a in- 
fluência da opinião alheia, os limites da convivência. 

Pode ou não dividir o lanche, emprestar o brinquedo? 

Tem que chegar num meio-termo em que todo mundo 

vai se sentir confortável”, aconselha Georgia. O 

TEMPO DEMAIS 
NAS TELAS? 

Hã algum tempo, discutimos a 

ameaça que a internete o tempo 

gasto nos dispositivos eletrônicos 

podem representar à saúde mental 

das crianças. Em 2019, a Organização 

Mundial da Saúde passou a considerar o 

vicio em jogos eletrônicos uma doença 

e especialistas da área de psicologia 
comparavam a adição à tecnologia ao 

vício em drogas. Era aconselhado que 

os pais limitassem o tempo de tela 

dos filhos. E então veio a pandemia 

e a vida das crianças e adolescentes 

passou a ser, na maior parte do tempo, 

concentrada no celular, computador e 

televisão. As atividades extracurriculares 
foram trocadas pelos jogos, as aulas 

online passaram a ser acompanhadas 

pela navegação nas redes sociais. Sem 

muita saída, os pais dobraram suas 

regras. Mas e agora? “O ideal é retomar, 

aos poucos, as limitações de telas. Os 

pais devem propor outras atividades 

aos filhos — e não só proibir o uso 
dos aparelhos eletrônicos. É indicado 

organizar momentos em familia que 

gerem interesse e promovam prazer, 

Pode ser uma volta de bicicleta ou uma 
volta no parque, um jogo de tabuleiro, 

montar um quebra-cabeças, sugere O 

psicólogo Renato Caminha. Caso seja 

possível, combine com outras mães 

encontros com os amigos no cinema, 

numa exposição ou até almoços e 

jantares. Procure retomar a socialização 

no mundo offline e deixar as telas para 

momentos combinados na rotina. 
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“Caipirinha de 
limão-siciliano 

Receita na 

página 85 

Unindo suas duas paixões, a culinária 
brasileira e a africana, a chef Carla 

Francine oferece no Espaço Utomi receitas 
que remetem às memórias afetivas mas 
também ao respeito pelos ingredientes 
ancestrais. Com chamuças e caipirinha, 

ela cria um menu para ser degustado em 
boa companhia e com alegria de viver 



Receber 

Criadas por Carla Francine, as receitas do Espaço Utomi 
em São Paulo, não só alimentam, como comunicam 
a alegria e a força das raizes africanas. . 
Mas o restaurante, idealizado pelo moçambicano 
Rogério Ba-Senga, vai além da gastronomia 

TEXTO MARINA MARQUES FOTOS BRUNO GERALDI 
PRODUÇÃO ANA REQUIÃO CONCEPÇÃO VISUAL LORENA BARONI BÓSIO 



Ba-Senga conta com ; 
o apoio da família | E 
para tocar o dia a 
dia do negócio, em 
São Paulo — aqui, ele 
com a companheira, 
a estilista Ana Paula 
Xongani, e a filha, 
Avoluwa, de 7 anos 





a primeira vez em que 

provou as receitas da chef 

Carla Francine, o moçam- 

bicano Rogério Ba-Senga 

já sabia que ela seria a 

pessoa certa para assumir 

a cozinha de seu futuro 
negócio. O convite antecipado aconteceu 

quando o espaço ainda era um plano. 

Carla havia sido contratada para prepa- 

rar os quitutes do aniversário de Ana 

Paula Xongani, companheira de Rogério. 

Ao observá-la com as mãos na massa, O 

jornalista e empreendedor percebeu ali 

que a paixão e o tempero da chef eram 

exatamente o que ele buscava para quan- 

do tirasse o projeto do papel. 
A gastronomia sempre permeou a 

vida de Carla. Na adolescência, fazia 

salgados para vender no prédio onde 

morava e no trabalho dos pais. Mas 

quando concluiu o periodo escolar, tomou 

outro rumo. “Fui estudar moda. Gastro- 
nomia era um curso carissimo e eu não 

me via como profissional na área. Tam- 

bém tinha receio da questão dos chefs 

homens terem mais prestígio do que as 

mulheres” Mesmo em outra carreira, 
Carla seguiu cozinhando. Veio então a 

oportunidade de comandar a equipe de 

um restaurante e, em seguida, uma 

bolsa de estudos. “Foi aí que me entendi 

como gastrônoma de forma profissional”, 

afirma. Nesse meio tempo, os desafios 
não foram poucos. Ela precisou lidar 

com a pressão do trabalho e dos estudos, 

com uma gravidez de risco e ainda com 

os desafios como empreendedora na 

Dendêngo, sua marca de catering. Mas 

o esforço valeu. Hoje, encontra-se exa- 

tamente onde queria estar, “Cheguei no 

Utomi num momento crítico da pande- 

Ao lado, a chef Carla Francine, 32 anos, que quase não 
seguiu carreira na gastronomia. O que a inspira são 
receitas brasileiras com raízes indigenas e africanas, 
especialmente os ingredientes trazidos pela diáspora 

mia, achava que nunca mais conseguiria ascender na 

profissão. Mas esse trabalho veio para ocupar o vão que 

as dúvidas e angústias ocupavam. As pessoas que estão 

aqui me preenchem todos os dias”, relata. 

Foi na metade de 2021, em meio às incertezas da 
pandemia, que o Utomi ganhou forma. O negócio, que 

inicialmente era para ser uma pequena livraria, acabou 

se tornando um projeto mais amplo. Como Rogério 

morava com a família no bairro do Belenzinho, na Zona 

Leste de São Paulo, o ideal seria encontrar um local 
próximo. “Descobrimos um espaço muito maior do que 

o esperado, então o que era para ser uma livraria evoluiu 

para uma livraria com café, depois para um restauran- 

te e, quando vi, transformou-se também num ambiente 

para eventos e coworking”, conta o jornalista. A cada 
domingo, a casa convida um chef para oferecer receitas 

de raizes africanas, uma das formas que Rogério encon- 

trou para homenagear suas origens. Quando deixou 

Moçambique, em 2003, sua motivação era seguir com 

os estudos, ainda que não soubesse ao certo qual cami- 

nho trilhar. “O Brasil foi uma busca, mas não necessa- 
riamente uma escolha. Não só em Moçambique, como 

em vários países da região, quando terminamos o ensi- 

no médio, “atiramos' para todos os cantos, e nisso a 

graduação muitas vezes não é uma escolha, fazemos 

aquilo que é acessivel a partir de uma bolsa de estudos”, 

conta. Foi assim que chegou sem passagem de volta para 

ser aluno de jornalismo na Universidade de São Paulo. 

Desde então, especializou-se na área, casou-se com 

Ana Paula, tornou-se mestre em Ciências Políticas e 

virou pai. “A Avyo reclamava do pouco tempo que a gen- 

te passava juntos e ouvir isso da filha dói muito. Hoje, 

acordo com ela, tomamos café e caminhamos até o 

Utomi para esperar a perua escolar”, diz. “Aos 42 anos, 

vejo no Utomi uma síntese de várias buscas que fiz. É 

aquela história de escrever certo por linhas tortas... Não 

sei se queria uma livraria ou restaurante, mas o que 

desejava era a qualidade de vida que tenho agora”, con- 

ta satisfeito. Avoluwa, a filha do casal, foi presenteada 

com um nome que representa bem a energia transmiti- 

da por ali: “É a alegria da nossa família”. 
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Chamuças de 

camarão 

Receita na 
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COMIDA E CONEXÃO 
Ingredientes com história e receitas que remetem 

a bons momentos em família estão no cardápio de 

Carla Francine. As chamuças, pasteizinhos comuns 

em Moçambique por causa da influência indiana 

no país, se tornaram seu petisco preferido. A chef 

escolheu rechea-los com camarão. “Eu tenho 

uma memória afetiva muito forte com frutos do 

mar. Meu falecido avô tinha uma loja no porto de 

Peruíbe, litoral de São Paulo, e eu me lembro de ir 

là quando criança para ajuda-lo a limpar camarões. 

Essa lembrança tinha se apagado e voltou quando 

comecei a cozinhar profissionalmente”, conta. Para 

criar um ambiente democrático, Rogério e Carla 

fizeram questão de incluir receitas veganas no 

cardápio. Um exemplo é a couve-flor, polvilhada 

com levedura nutricional no lugar do queijo, dando 

textura crocante e cor dourada à hortaliça. Com 

ingredientes como amendoim, coco e pimentão, 

Carla busca também trazer ancestralidade. “Tento 

usar esses alimentos de forma muito carinhosa. 

Os escravizados os trouxeram de forma forçada, 

então é preciso muito respeito ao prepará-los. 

Espero que as pessoas, ao comer, tenham uma 

experiência cultural e gastronômica diferente.” 



Feito apenas com 
ingredientes veganos, O 
brigadeiro de amendoim 
foi criado por Carla para ser 
uma receita diferente, mas 
sem perder sua natureza 
afetiva. Feita com leite de 
coco, a sobremesa cremosa 
ganha textura com os 
pedaços de caramelo 



Chamuças de 
camarão 
PRONTO EM 1 HORA 
E 30 MINUTOS 
+ TEMPO DE GELADEIRA 
RENDE 18 UNIDADES 

Para o recheio 

gramas de camarões médios 

Suco de 1 limão 

Sal e pimenta-do-reino a gosto 

colher (chá) de páprica defumada 

cebola picada 

pimentão amarelo picado 

pimentão verde picado 

dentes de alho amassados 

tomate picado 

colher (chá) de zátar 

colher (sopa) de amido de milho 

| punhado de cheiro verde 

e coentro 

Para a montagem 

de xícara de farinha 

colheres (sopa) de água 

rolo de 500 gramas de massa 
para pastel 

| litro de óleo para fritar 

Páprica para finalizar 

Prepare o recheio Tempere os camarões 

com limão, sal, pimenta e páprica. Escorra 
para tirar o liquido. Em um panela bem 

quente com um pouco de óleo, coloque os 
camarões. Sele cada lado por | minuto. 
Retire os camarões e reserve. Na mesma 
panela, refogue com mais um pouco de 

óleo a cebola, os pimentões, oalhoe o 

tomate. Tempere com sal, pimenta e zátar. 

Acrescente os camarões a esse refogado 
e deixe em fogo médio por, no máximo, 
1 minuto, para não secar. Desligue o fogo, 

salpique o amido de milho enquanto 
mexe vigorosamente, adicione as ervas 

e reserve na geladeira por 1 hora. 

Montagem Misture a farinha com a água 

para fazer uma cola. Corte a massa de 

pastel em tiras de cerca de 12x5 

centímetros. Dobre uma das pontas para 

dentro, formando um pequeno triângulo. 
Dobre mais duas vezes, formando um 

triângulo mais grosso. Abra o triângulo 
como se fosse um cone e coloque o recheio 

dentro. Passe a cola de farinha nas laterais 

da massa e dobre mais algumas vezes até 
chegar na outra ponta. Você vai ter um 

pastel em formato de triângulo. É muito 
importante apertar bem as pontas para não 

entrar óleo na hora de fritar, Aqueça o óleo 
em uma panela grande e frite as chamuças 

até que fiquem douradas. Transfira para um 
refratário forrado com papel toalha e 
salpique páprica por cima antes de servir. 

Mandioca 
apimentadana 
manteiga de garrafa 
PRONTO EM EM 1 HORA 
RENDE 6 PORÇÕES 

gramas de mandioca descascada 
xicara de manteiga de garrafa 

pimentão de cada cor 

(amarelo, vermelho e verde) 

cortado tiras grandes 

pimentas-de-cheiro verdes 

em rodelas finas 

pimentas dedo-de-moça sem 

sementes e em rodelas finas 

colher (café) de pimenta 
calabresa moída e seca 
colher (café) de pimenta-da- 

“Jamaica 

pitada de pimenta-malagueta 

em pó 
Sala gosto 

Folhas de coentro 

Em uma panela, acrescente a mandioca 

e cubra com água. Cozinhe por cerca de 

20 minutos ou até quase desmanchar. 

Escorra e leve à geladeira para esfriar. 

Em uma frigideira bem quente, despeje 

metade da manteiga de garrafa e 

acrescente a mandioca, os pimentões e as 

pimentas frescas. Deixe fritar por 2 

minutos de cada lado. Adicione o restante 
da manteiga, as pimentas secas, o sal e 

um pouco de coentro. Mexa com uma 
espátula ou colher de pau para misturar 
tudo. Deixe em fogo baixo por mais 1 

minuto. Transfira para uma tigela e sirva 
com mais coentro por cima. 

Couve-flor 
Ergo com 

aranja e gengibre 
PRONTO EM EM 40 MINUTOS 
RENDE 4 PORÇÕES 

couve-flor limpa 
Suco de 1 laranja 
gengibre pequeno ralado 

Sal e pimenta-do-reino a gosto 
colher (café) de páprica doce 

colher (café) de lemon pepper 
colher (café) de zátar 

colher (café) de mostarda em pó 

colher (café) de orégano 

colher (café) de cominho 

laranja cortada em rodelas 
colher (sopa) de levedura 

nutricional 
colher (sopa) de azeite 

extravirgem 

Salsinha e cebolinha para finalizar 

Em uma tigela, tempere a couve-flor com o 
suco da laranja, gengibre, sal e todos os 

temperos secos misturados. Espalhe a 
mistura por todos os lados, incluindo os 

ramos e divisórias internas do vegetal. 

Reserve. Unte uma assadeira com óleo, 
cubra com as rodelas de laranja, coloque a 
couve-flor por cima e polvilhe a levedura 

nutricional. Regue com azeite e cubra com 

papel alumínio. Leve ao forno preaquecido 

à 180º por 20 minutos. Retire o alumínio 

e deixe por mais 10 minutos ou até 

gratinar. Ao servir, regue com azeite 

e salpique as ervas. 
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Peixe grel hado restante do azeite, misturando em fogo Prepare o crocante Em uma frigideira, 
comp imentões e alto para que o arroz dê uma leve tostada. misture o xerém de amendoim e o 

arroz de alho-po ró Desligue o fogo e adicione as castanhas, açúcar refinado em fogo baixo até 

com castanhas o amendoim e a salsinha. Reserve. caramelizar. Despeje a mistura em 

brasileiras um prato raso fazendo uma barra 

PRONTO EM 40 MINUTOS Prepare o peixe Tempere os filés com o do caramelo. Deixe esfriar por 1 hora 

RENDE 4 PORÇÕES suco de limão, Sal, pimenta e 05 temperos em temperatura ambiente. Quebre 

secos. Em uma frigideira bem quente com o crocante no tamanho desejado 

Parao arroz azeite, acrescente os filés. Grelhe cada lado e sirva por cima do brigadeiro. 

2 colheres (sopa) de azeite por 1a 2 minutos ou até dourar. Retire os 

extravirgem filês da frigideira e reserve. Ainda com o RE 
4 dentes de alho em lâminas fogo ligado, deixe secar um pouco o caldo C atpi rinha de 

1/3 dexicara de alho-poró residual e adicione os pimentões e a cebola. limão-siciliano 

em rodelas Tempere com sal e pimenta e grelhe cada PRONTO EM 10 MINUTOS 

Sale pimenta-do-reino a gosto lado por 20 segundos ou até ficarem RENDE 1 COPO 

2 xicaras de arroz cozido tostados, mas al dente. Reserve. Sirva os 

e sem tempero filés junto aos pimentões e com o arroz, 1 limão-siciliano 

1/2 colher (café) de curry moído 1 colher (sopa) de açúcar 
1/4 dexicara de castanha-de-caju Folhas de hortelã a gosto 

tostada com sal Brigadeiro mole Cubos de gelo a gosto 

1/4 dexicara de castanha-do-Pará de amendoim 1/4 dexicara de cachaça 

tostada com sal PRONTO EM 30 MINUTOS 1 ramode hortelã para decorar 

1/4 dexicara de amendoim sem pele + TEMPO DE GELADEIRA 

torrado com sal RENDE 4 PORÇÕES PEQUENAS Numa tábua, corte duas rodelas do 

1 punhado de salsinha picada limão e fatie o restante em pedaços 

Para o brigadeiro menores. Transfira as fatias para uma 

Para o peixe 1 xicara de leite de coco coqueteleira, adicione o açúcar, as folhas 

4 filés detilápia 2 colheres (sopa) de amido de hortelã e, com um socador, amasse 

Suco de 1 limão de milho ou fécula de batata bem. Junte os cubos de gelo e a cachaça, 

Sal e pimenta-do-reino a gosto 1/2 xicara de farinha de amendoim feche a coqueteleira e sacuda para 

1 colher (café) de páprica doce 4 colheres (sopa) de açúcar de coco | misturar. Transfira a bebida para um 

1 colher (café) de mostarda em pó copo, acrescente as rodelas de limão, 

1 colher (café) de lemon pepper Para ocrocante de amendoim finalize como ramo de hortelã e sirva. 

2 colheres (sopa) de azeite 1/2 xicara de xerém de amendoim 

extravirgem 1/2 xícara de açúcar refinado 

1 pimentão de cada cor 

(amarelo, vermelho e verde) Prepare o brigadeiro Em uma panela 

cortado em rodelas em fogo desligado, misture o leite de 

1 cebola roxa cortada em rodelas coco e o amido de milho até retirar todos 
1 punhado de coentroe cebolinha os grumos. Ligue em fogo médio e 

Azeite para grelhar acrescente os outros ingredientes, mexa 

com um fouet ou espátula de silicone 

Prepare o arroz Em uma panela, adicione | sem parar até dar o ponto de brigadeiro 

metade do azeite, acrescente o alho e mole, desgrudando do fundo da panela. 

É, o alho-poró. Tempere com sal e pimenta Distribua em potinhos e deixe na 

E e refogue em fogo alto, mexendo sem geladeira por 2 horas. Retire e mexa 

5 parar até o alho-poró ficar transparente. vigorosamente para chegar numa 

E Adicione o arroz cozido, o curry e o textura cremosa. Reserve. 
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Nos espaços urbanos repletos de prédios, onde a rotina é agitada, a 
varanda permite contato com a natureza — foi por isso que ela se tornou 
tão disputada durante à pandemia. Nela, é possivel ter momentos de 

descontração, saborear um jantar especial, brindar com pessoas queridas 
ou simplesmente relaxar. Seja a sua varanda um cantinho estreito, seja ela 
uma cobertura generosa, vale a pena criar um lugar acolhedor e confortável 

TEXTO MARINA MARQUES 
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REFUGIO NA CIDADE 
Ter uma varanda com jeito de casa térrea foi um sonho realizado pelo casal 

de moradores dessa cobertura paulistana de 90 metros quadrados. 

O arquiteto Bruno Reis e a designer de interiores Helena Kallas, da Mandril 

Arquitetura (Gmandrilarquitetura), tinham como missão aproveitar ao 

máximo o espaço do terraço. Antigo, 0 apartamento precisou de uma 

reforma total, mantendo o ar retrô apenas nos gradis com toque rococo. 

O desejo era que o espaço aberto tivesse cara de pátio, o que foi alcançado 

com uso de pedras portuguesas no piso próximo à sala, em frente ao 

quarto, optaram por um deque de madeira e seixos. “A moradora nos 

contou que adora tomar sol, então colocamos um chuveirão e o ombrelone, 

para que ela possa aproveitar os dias de verão”, revelam os profissionais 

Vasos com temperos e árvores frutíferas completam o cenário relaxante. 

RR | 



Decoração 

Si 
E | ee. mms À 

PEQUENA E FUNCIONAL 
Mesmo em um apartamento como esse, de apenas 

53 metros quadrados, também é possivel criar um 

espaço de descompressão. O arquiteto Bruno Moraes 

(Bbrunomoraesarquitetura) recorreu a soluções criativas 

para trazer funcionalidade à varanda. "Queríamos que 

a moradora se sentisse em uma casa, mas com vista para 

a cidade”, explica o profissional, Ele projetou uma poltrona 

de madeira sob medida, fixada por corda, para garantir 

o cantinho de contemplação. O espaço gourmet ganhou 

churrasqueira elétrica e depósito para garrafas de vinho. 

Na decoração, Bruno apostou em revestimentos claros, 

como a bancada de laca com estilo provençal, e detalhes 

geométricos brancos e azuis. Para conectar o ambiente à 

sala de estar, o piso precisou ser nivelado, o que contribuiu 

para a sensação de amplitude da área social. 
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ESPAÇO EM FAMÍLIA 
Com seus 178 metros quadrados, esse extenso apartamento permitia muitas 

possibilidades durante a reforma. À generosa varanda, reformada por Ana Toscano 

(anatoscanoarquitetura), é dividida em dois ambientes. De um lado, um confortável 

espaço com poltronas, plantas e mesinhas de apoio — alêm da mesa no modelo 

Levels, do Studio Massa, com 1,30 metro de diâmetro, de mármore. Do outro, uma 

área para a família usufruir bons momentos, com rede e churrasqueira. As esquadrias 

que dividem a varanda da sala foram mantidas para garantir isolamento acústico e 

amenizar o cheiro e a fumaça gerados pelo uso da churrasqueira. Apesar da divisão, 

a integração está presente nos detalhes. O azulejo geométrico da parede tambêm foi 

utilizado na marcenaria da copa. As tonalidades de mostarda, azul e vermelho se 

encontram na varanda e nos acessórios da sala. “A ideia era que todos os ambientes 

conversassem entre si, com O uso de cores e revestimentos”, pontua Ana. 
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Decoração 
nl 

Fi 

FLORESTA VERTICAL 
O pilar, antes considerado um empecilho para a reformulação 

desse projeto totalmente integrado, acabou se tornando 

o ponto central da varanda. A solução das arquitetas do 

escritório MAB3 (mab3arquitetura) foi revesti-lo com 

vegetação preservada e anexar uma bancada com tampo 

de granilite que, além de moderna, serve como um agradável 

espaço para o café da manhã. Para unir a varanda e a sala 

de estar, foi instalado um motor extra dentro da coifa da 

churrasqueira, garantindo uma sucção eficiente. O escritório 

propôs ainda um piso de madeira de demolição, por não 

ser tão sensivel a manchas. Para enfatizar a sensação 

de continuidade ao longo dos 190 metros quadrados 

do apartamento, a cor mostarda se repete em diferentes 

ambientes e confere unidade à decoração. 
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Fotos varanda, Mariana Orsi objetos, divulgação 

Poltrona suspensa 
Panay devime MMS 

natural e corda de [BR 
sisal, Westwing, E HE 

R$1799 DM 

Banco/baú Paúba, de Cesta Terra redonda 

madeira maciça de psi 

reflorestamento, Tok&Stok, natural, Etna, 

R$ 889,99 R$ 129,99 

Cachepô cacto 
azul, de metal, 

Camicado, 
R$ 130,90 

Jogo de porta- 
copos com 7 peças, 
de bambu, Etna, 

R$ 49,99 
Tripé com cachepó, 

Westwing, 
R$ 269,90 

Carrinho/floreira, 
de madeira maciça 
de reflorestamento, 

Tok&Stok, 
R$ 919,99 

Banco de jardim 
Mira, de cerâmica, 

Westwing, 
R$ 599,90 
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500diaspracasar 

O TEMPO A SEU 

A vontade de agradar a todos é uma 
constante entre os noivos. Porém, pode temporal” é um conceito 

Ernani Porto ac ser muito mais interessante oferecer 
dos casamentos. Tão forte ora = P 

que acabou setornando uma uma experiência única e memorável, 

categoria. Muitos casais elaborada com criatividade 
procuram fazer escolhas que 

acreditam ser “à prova do tempo”, porque 

têm medo de se arrepender ao rever as 

fotos do grande dia após 10 anos. À reco- 

mendação para quem procura o estilo é 

seguir uma paleta de cores neutras, como 

o clássico verde e branco, e não apostar em 

ideias muito ousadas, porque é maior o 

risco delas cairem em desgosto posterior- 

mente. O vestido, a decoração, o estilo da 

fotografia... Tudo deve ser mais contido. 

O casamento é um momento único na 

vida. É compreensível que você queira 

garantir que aquele seja o dia mais feliz 

e lindo de todo o sempre. Mas será mes- 

mo possível acertar 100% e não se arre- 

pender de nada? O que me incomoda 

nessa história de “atemporal” é que, a fim 

de blindar o casamento de possíveis re- 

morsos, Os noivos também abrem mão de 
imprimir sua personalidade no evento. 

Por medo de errar, acabam escolhendo o 

caminho mais seguro, que também é o 

mais vago de significado. O casamento, 

que deveria ser único e exclusivo, se tor- 

na transferivel para qualquer um, porque 

não tem identidade, além da tal caracte- 

rística resistente ao tempo. 

Quando falo em imprimir personali- 

dade, é preciso ressaltar que não estou 

falando em modismos. Estes, sim, correm 

Foto Nicole Gomes « Beleza Júlio Cardim Capa MGT 

o risco de ficarem datados. Mas acredito Pela nossa diretora de arte GLORIBARONIBOSIO, 

que, quando a festa é inspirada nos gostos stylist de casamentos e criadora do blog 

e na personalidade do casal, as chances (C500DIASPRACASAR 

99 | claudia com brnovembro 2021 



Fotos arranjo rosa, Rafael Vaz; câmeras, The Krebichs; neon, Duo Bomgatto nuvens de flores, Vanessa Barros 

de errar são bem menores. A Nina Vinta- 

ge Decor, comandada por Camilla e Cris- 

tina Salum, é uma empresa de decoração 

especializada em casamentos criativos, 

que atende noivos extremamente autên- 

ticos. “A decoração é a alma da festa e os 

meus noivos não têm medo de ser quem 

são, de romper com as tradições. Sempre 

existe o receio de não agradar a família, 

mas é preciso desconstruir algumas regras 

impostas pela sociedade”, defende Camilla. 

“Hoje em dia, a maioria dos noivos paga 

pelo próprio casamento. Essa mudança de 

comportamento trouxe maior liberdade 

no modo de comemorar, com menos medo 

de ousar nas escolhas”, explica. Vale citar 

que ousadia não é oposto de elegância, 

“São as sutilezas que revelam a persona- 

lidade dos noivos e os convidados vão 

saber identifica-las”, diz a decoradora. 

O desafio do ponto de vista criativo é 

enorme. “Criamos sem referências, porque 

o ponto de partida é a história dos noivos, 

algo inédito. Nosso objetivo é oferecer uma 

experiência aos convidados”, afirma Camilla. 

Com um conceito tão pessoal e customiza- 

do, é dificil que o casal lamente as escolhas 

no futuro. Quando virem as fotos, anos 

depois, irão se lembrar de quem eram e de 

como se sentiam. Afinal, é inevitável que o 

casamento seja um reflexo dos tempos em 

que vivemos. Na era das redes sociais, em 

que somos bombardeadas por informações 

todos os dias, ser autêntica é cada vez mais 

dificil. Mas, como disse o pintor Henri 

Matisse, criatividade exige coragem. O 

O que os casamentos dessas fotos, todos assinados por 
(Eninavintagedecor, têm em comum? Absolutamente nada. Cada projeto 

é único. Os detalhes contam um pouco da história dos casais: arranjos 
geométricos para a advogada que ama cores; câmeras suspensas sob o 
altar de dois fotógrafos; iniciais em neon para os noivos superurbanos 

que amam São Paulo; nuvens de flores secas para o casal jovem e 
descolado que pediu “algo que os convidados nunca tinham visto antes”, 
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Horóscopo de dezembro 

O) J; ir 

So a 21/12 

O ano não poderia terminar melhor para você, sagitariana! Logo no 

começo de dezembro, no dia 4, um poderoso eclipse solar durante 

à Lua nova terá a companhia de outros astros, fornecendo muita 

energia para você se dedicar a completar algumas metas. A Lua 

cheia em Gêmeos, no dia 18, iluminará sua casa de compromissos. 

E provável que você e seu par conversem sobre os próximos 

passos. Pode ser que comprem um apartamento, marquem o 

casamento ou resolvam aumentar a família — é uma ótima Lua 

para engravidar. Para encerrar 0 ano, Júpiter, o planeta da sorte, 

se muda para o setor do lar, indicando que você deve negociar 

uma nova casa e preparar sua mudança para outro endereço. Nos 

Ultimos dias de 2021, a Lua estara no seu signo e é importante 

que você verbalize todos os seus desejos, mostrando para quem 

esta ao seu redor o que você gostaria que acontecesse e quais 

serão seus objetivos para o novo cido. O Universo se mostrará à 

disposição para ajudá-la a alcançar os seus sonhos. 



Ilustração Greice Reich (Bapolonmastudio) 

Capricórnio 
29/12 a 20/1 
Em meio à rotina agitada, ouça o Universo sussurrar: 

“Cuide de si mesma, capricormniana”. É hora de reduzir o 

ritmo. No dia 4 de dezembro, o eclipse solar durante a Lua 

nova promete encerrar um cido e trazer mais paz para 

seu dia a dia. Curta o tempo livre e recarregue as baterias, 

pois a intensidade promete retornar após seu aniversário. 

P reste atenção à sua alimentação, aos exercícios e 
experimente uma sessão de terapia, caso sinta vontade. 

O processo de repensar a saúde será incentivado pela Lua 

cheia, no dia 18. Vênus, o planeta que rege seu progresso 

profissional estará retrógrado a partir do dia 19: tenha 

paciência com o tempo das coisas. 

Peixes 
20/2 a 20/3 
Novembro está sendo um mês cheio de acontecimentos, 

mas dezembro promete ser mais calmo e feliz. No dia 4, 

um eclipse solar durante a Lua nova impacta seu setor 

das conquistas. Isso quer dizer que as recompensas pelo 

seu trabalho árduo começarão a chegar. Você verá sua 

carreira ganhar força e isso terá um efeito duradouro. 

O energético Marte também promete dar ênfase às 

questões profissionais e ajudá-la a progredir entre 13 

de dezembro e 29 de janeiro. Só que, antes disso se 
intensificar, a Lua cheia, no dia 18, chama sua atenção 

para a família, Demonstre seu amor e aproveite a 

companhia após os meses duros de isolamento. 

Touro 
21/4 a 20/5 

Como ganhar mais dinheiro? A questão tem ocupado 

seus pensamentos recentemente e uma resposta parece 

mais próxima do que você imagina, com o eclipse solar 

durante a Lua nova, em 4 de dezembro. Um generoso 

bônus ou comissão será anunciado ou talvez você tenha 

mais clientes se juntando ao seu negócio. À Lua cheia, 

no dia 18, também dará destaque às finanças. Do dia 

19 de dezembro a 29 de janeiro, Vênus, o planeta da 

felicidade, do luxo, da diversão e do amor, e também seu 

regente, ficara retrógrado. Entenda e abrace o ritmo mais 

lento nesse periodo, senão se sentirá frustrada com as 

interferências no caminho. Puxe o freio de mão e respire! 

Aquário 
21/1 a 19/2 
As amizades vão acolher você e fazer de dezembro um 

mês prazeroso. No dia 4, um eclipse solar durante a Lua 

nova vai favorecer a chegada de um novo amigo em sua 

vida. Será alguém que ajudará a impulsionar você na vida 

profissional e pessoal. O fenômeno também a fará se 

sentir mais empática e disposta a ajudar as pessoas ao seu 

redor. No dia 13, Marte entra na sua casa das amizades 

e deposita mais energia nesse setor tão importante da 

vida. No dia 18, a Lua cheia em Gêmeos deixará você se 

sentindo feliz, pois o astro amplificará suas qualidades e 

garantirá romance, No dia 29, Jupiter, o planeta da sorte, 

entra em Peixes, melhorando as finanças. 

Ee . 

Áries 
21/3 a 20/4 
No dia 4 de dezembro, um edipse solar durante a Lua 

Nova aumentará o desejo de estar em família e é possível 

q ue você programe uma viagem para ver pessoas 

queridas = a Lua cheia em Gêmeos, no dia 18, também 

| ncentiva viagens. Sair um pouco da cidade pode ser 

positivo para sua criatividade no trabalho, especialmente 

depois do isolamento da pandemia. Falando em carreira, 

é possivel que seus feitos ganhem atenção. O período de 

Reveillon será repleto de surpresas, apresentando dias 

melhores do que você imaginava. O que acontecer será 

apenas uma prévia do que 2022 quarda para você, então 

ê hora de estourar o champanhe e relaxar! 

(rêmeos 
21/5 a 20/6 
OQ mês começa com transformações: o eclipse solar durante 

a Lua nova, no dia 4 de dezembro, garante mudanças, 

mesmo que contra a sua vontade. Marte mantera sua 

vida profissional agitada até o dia 13, quando a rotina no 

escritório enfim se acalmará, Apesar da correria do início 

do mês, é provável que você encontre muitos momentos 

felizes a dois. Na segunda quinzena, encontros com 

amigos e familiares vão garantir risadas e acalmar seu 

coração, Na Lua cheia do dia 18, que acontecera no seu 

signo e tera apoio de Jupiter, algo muito significativo para 

você alcançará o auge. Os primeiros efeitos serão vistos 

após quatro dias e você entenderá suas prioridades. 
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Horóscopo de dezembro 

Câncer 
21/6 a 21/7 
D ezembro não será um mês tranquilo, pois o ritmo 

estará a todo vapor no trabalho. As coisas começam a 

se intensificar no dia 4, quando um eclipse solar durante 

a Lua nova aumenta a carga de tarefas. Em seguida, no 

dia 13, Marte entra no seu setor de projetos. Apesar de 

retornos positivos para você e sua equipe, as coisas não 

vão se acalmar por um tempo. Não se deixe contaminar 

pelo extemo e lembre-se da importância de respeitar 

seu corpo e mente. Você vai precisar se controlar pra não 

perder o fôlego. A Lua cheia, no dia 18, beneficia a vida 

social. Curta a companhia de amigos. Jupiter em Peixes, a 

partir do dia 29, promete leveza para você 

Virgem 
23/8 a 22/9 
As virginianas costumam trabalhar duro e são obstinadas. 

Por isso, é difícil que elas tirem um tempo para recarregar 

as baterias. Dezembro vai pedir isso, contudo, e será 

essencial dedicar atenção à casa e à familia. À energia 

começa a mudar no dia 4, quando o eclipse solar durante 

a Lua nova em Sagitário exalta seu lado mais íntimo. 

Em seguida, no dia 18, a Lua cheia ilumina sua casa das 

realizações e conquistas, trazendo a recompensa por seu 

trabalho árduo dos últimos meses. Reconhecimento é 

seu combustivel e você deve receber uma promoção ou 

um bônus = o feedback será eletrizante e pode anunciar 

grandes mudanças para o próximo ano. 

Escorpião 
23/ 10 a 2] / HI 

As finanças têm sido seu foco, afinal, você precisa de 

dinheiro para realizar um sonho. As despesas estão 

causando preocupação, mas você não tem conseguido 

evitá-las, À boa notícia é que o eclipse solar durante a Lua 

nova em Sagitário, no dia 4, beneficia sua casa da renda, 

facilitando aumentos salariais, promoção, bônus ou a 

chegada de um novo cliente. A Lua cheia em Gêmeos, 

no dia 18, também toca nas recompensas financeiras por 

todo seu esforço. No dia 29, Júpiter, o planeta da sorte, 

entra em Peixes, um signo de água como o seu. Durante 

todo o ano de 2022, o astro ajudará na sua vida amorosa. 

Será um ano extremamente frutifero para a paixão. 
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Leão 
22/7 a 22/8 
Q uerida leonina, vem ai um mês divino, repleto de 

inspiração e felicidade. No dia 4, o eclipse solar durante a 

Lua nova em Sagitário vai acender 9 fogo da paixão. Você 

e seu par vão viver momentos memoráveis e conversar 

sobre os próximos passos do compromisso - pode ser 

que comprem um apartamento ou resolvam se casar 

no papel, Quem estiver solteira conhecerá uma pessoa 

encantadora. A Lua é boa para quem deseja engravidar. 

Depois do dia 19, Vênus fica retrógrado, atrapalhando 

o romantismo. No dia 29, Jupiter entra em Peixes, onde 

permanecerá durante 2022, beneficiando diretamente as 

suas finanças. Será o início de uma fase poderosa. 

Libra 
23/9 a 220 
Conte com os astros a seu favor este mês. No dia 4, um 

eclipse solar durante a Lua nova em Sagitário favorece 

viagens. Você tem sonhado com uma escapada, mesmo 

que seja rápida e para um destino próximo. Uma mudança 

de ambiente causará grande impacto na sua saúde 

mental e trará um prazer adiado muitas vezes no último 

ano e meio. À Lua cheia, no dia 18, também incentivará 

viagens, mas para lugares mais distantes. No dia 29, 

Júpiter se muda para Peixes — após 12 anos rodando o 

Zodiaco -, trazendo para você cura, seja ela física, seja 

ela mental, além de uma oportunidade de investir em si 

mesma e na sua área profissional. Aproveite! 

SUSAN MILLER 
(Dastrologyzone ou astrologyzone.com) 

vive em Nova York e escreve previsões em seu site 

desde 1995. Em CLAUDIA, ela publica desde 2013. Foto divulgação 
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Fale com 
CLAUDIA 
Atendimento ao leitor 
claudia abril.com.br/fale-conosco/ 

Comentários, sugestões, críticas, 
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DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. 


