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Práticas de esporte ao ar livre voltaram
a ser utilizadas com afinco no país.

Montanhismo, esportes radicais, aulas de
yoga ao ar livre e parkour são alguns
dos exemplos que aliam o esporte à
Natureza. Vista atualmente como um
espaço de lazer e recreação, a Natureza
já foi aliada da saúde e da “regeneração”
nos séculos anteriores.

Nesta linha de pesquisa, a professora
Carmen Lúcia Soares, do Departamento
de Ciência do Esporte da Universidade de
Campinas (Unicamp), estuda a relação
entre o homem e a Natureza no fim do
XIX e início do XX no Brasil. A profes-
sora esteve em Londrina para o Seminário
Corpo e Natureza, realizado no fim de
setembro no Centro de Educação Física e
Esporte da UEL (CEFE), no qual minis-
trou a palestra “Educação do corpo: breve
história de uma noção”. Ela conversou
também com a equipe do Jornal Notícia
para explicar melhor o trabalho realizado.

Carmen Lúcia realiza uma pesquisa
histórica sobre a forma como os espaços
de Natureza eram utilizados pelo homem e
como isso influenciava na vida e na prática
de atividades. A professora fala em “edu-
cação pela Natureza” e “ideário de vida ao
ar livre”, praticado no século XIX. Um dos
pontos de destaque do estudo é como a
vida na cidade industrializada influenciou
nas atividades na natureza.

“Quando as cidades começam a cres-
cer, as pessoas começam a ter proble-
mas de saúde próprios da vida na cida-
de, causados pelas indústrias. Surgem
as doenças respiratórias e, nesse mo-
mento, os médicos indicam passeios na
Natureza, estações termais, ida ao lito-
ral e a colônias de férias. A Natureza é
vista como lugar de regeneração, pre-
venção e também de educação”, explica
a pesquisadora.

Um eixo importante de pesquisa, se-
gundo Carmem, é que a visão da Natureza
na época é aquela “domesticada e jardina-
da”, conceito trazido pela professora.
“Não é a Natureza selvagem e rude do
mundo rural. É a dos parques, praças,
jardins públicos, boulevard jardinados,
do litoral”, explica.

É dentro dessa temática que a profes-
sora organizou o livro “Uma educação
pela natureza: a vida ao ar livre, o corpo e
a ordem urbana”, que reúne artigos de
diversos pesquisadores brasileiros, ar-
gentinos e franceses.  Alguns dos temas
abordados são a invenção do litoral de
Santos e Rio Grande do Sul, na cidade de
São Paulo e nas colônias de férias, a
represa Guarapiranga, os parque de es-

Educação pela Natureza
Professores estudam a relação entre o homem e a Natureza, em ambientes mais ou menos urbanizados,

além da  prática e os benefícios das atividades ao ar livre

porte, escotismo na Argentina, naturismo
na França e também sobre o sol, como
elemento da Natureza muito requisitado.

“É um livro que de fato reúne um
conjunto de pesquisas sobre as práticas
corporais junto à Natureza e sobre ideias
de Natureza, mostrando como ao longo da
história as atitudes humanas se transfor-
mam muito mais do que ela própria”,
afirma Carmen.

Para a pesquisa, a professora se ba-
seou na História e em consulta de diversas
fontes como jornais, revistas específicas
do campo de Educação Física e Esporte,
obras de arte do período, pintores brasilei-
ros influenciados pelo pensamento higie-
nista (maior atenção à saúde dos habitan-
tes das cidades), “como na pintura de
Eliseu Viscont, “Cura do Sol”, que evoca
a vida ao ar livre”, explica a professora.

A imagem da natureza como fonte de
divertimento começou no início do século
XX, explica a professora Carmen, com os
piqueniques em parques e praças, muito
comuns nesse período.

Pesquisa na UEL - O professor André
Dalben, do Departamento de Educação
Física da UEL, e um dos organizadores do
seminário, foi doutorando da professora
Carmen, na Unicamp e, em virtude disso,
segue a mesma linha de pesquisa.

André tem como foco a pesquisa em
colônias de férias e escolas ao ar livre, no
período que vai do final do século XIX até
os anos de 1950. Como explica o profes-
sor, as colônias de férias tinham inicial-
mente o intuito de preservar a saúde das
crianças, e logo se afirmaram também
como importantes instituições
extraescolares, nas quais os jogos ao ar
livre, passeios e a permanência ao ar livre
eram priorizados.

Por serem atividades realizadas so-
mente no período de férias escolares,
foram criadas também escolas ao ar livre,
instaladas em parques urbanos ou bos-
ques nas cidades, como no Parque Água
Branca, em São Paulo. A proposta, segun-
do o professor, era de uma escola que
podia ser montada e desmontada no espa-

ço da Natureza. Segundo André, essa
cultura de colônia de férias não é tão
comum no Brasil, diferente dos países
vizinhos como Uruguai e Argentina.

A relação entre a saúde das pessoas e
a Natureza se deu até certo período, como
explica André: “antes a cura se dava pela
água e pelo sol, os recursos que se tinham
na Natureza. Depois dos anos 50 com a
criação de medicamentos alopáticos as
técnicas naturais diminuíram”, afirma
André Dalben.

Evento - O Seminário Corpo e Natu-
reza teve como objetivo divulgar estudos
sobre as práticas corporais ao ar livre, de
modo a incentivar reflexões sobre a
interação entre corpo e Natureza. Reuniu
pesquisadores de diversidades universi-
dades do país, como Unicamp, UEM e
Unioeste. O evento foi realizado pelo Gru-
po de Estudos Gestualidade, Ludicidade e
Cultura (GESLUC) e coordenado pelos
professores André Dalben, Silvia Sborquia
e Ana Maria Pereira, do Departamento de
Educação Física da UEL.

Os professores Carmen Lúcia (Unicamp) e André Dalben (UEL) seguem a mesma linha de pesquisa: “educação pela Natureza”


