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MANIFESTO
SOBRE ÉTICA, ESTILO E AGARRAS ESCAVADAS

Cada pedaço de rocha é parte da história do planeta e também uma testemunha fundamental da
evolução de nosso esporte: de faces de montanha a problemas de boulders, a história da escalada
está intimamente relacionada às rochas e às montanhas.
Quando olhamos para trás, vemos que lances outrora considerados “impossíveis”, agora são
regularmente escalados, se tornando um testemunho da capacidade de superação humana e a
semente necessária para o crescimento e desenvolvimento do esporte.
Atualmente vemos a lamentável atitude de esculpir agarras em vias de escaladas no Rio de Janeiro,
como no Ás de Espada, Italianos, Coringa e Stopida (Pão de Açúcar) e no K2 (Corcovado). Esse ato,
independentemente da motivação, é totalmente inaceitável e constitui-se em egocêntrico,
imediatista e limitante.
Quando se busca um atalho, como cavar ou esculpir agarras, o dano não é apenas àquela via e
àquela rocha, e sim ao futuro e à evolução do esporte. Uma rocha com agarras cavadas se torna
imediatamente um cristal trincado. Não há volta. Cavar agarras é uma violência contra a natureza,
contra o estilo, contra o montanhismo e contra a escalada.
Escale muito, treine forte, divirta-se e lembre-se: o futuro está literalmente em nossas mãos.
Algumas rochas podem parecer “inescaláveis”.
E talvez realmente assim sejam.
Pelo menos, por enquanto.

FILME
SOBRE ÉTICA, ESTILO E AGARRAS ESCAVADAS

https://vimeo.com/269532173
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FEMERJ
A Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ)
tem por missão organizar e difundir o montanhismo e a escalada e promover
sua prática responsável e sustentável no Estado do Rio de Janeiro. Conscientes
de seu papel não só na organização do esporte, mas também como entidade
envolvida na busca de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e na
manutenção do patrimônio cênico natural fluminense, a FEMERJ tem
empreendido esforços de conservação, mínimo impacto ambiental e manejo da
visitação em áreas naturais.
Criada em 2000, a FEMERJ é composta por onze entidades, é membro fundador e participa
ativamente da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME), que por sua vez é
registrada no Ministério dos Esportes e é filiada à União Internacional de Associações de Alpinismo
(UIAA1) e membro fundador da Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC2 – sigla em
inglês), que são, respectivamente, a entidade de regulação das práticas de montanhismo e o órgão
de organização das competições esportivas internacionais.
A FEMERJ faz parte, atualmente, de Conselhos Consultivos em diversas unidades de conservação,
que incluem os Parques Nacionais da Tijuca, de Itatiaia e da Serra dos Órgãos; Monumento Natural
do Arquipélago das Cagarras; Parques Estaduais dos Três Picos, da Pedra Selada, da Serra da
Tiririca, e da Pedra Branca; e do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca, entre
outras.
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Union Internationale des Associations d' Alpinisme
International Federation of Sport Climbing
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