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1 O PERCURSO DA CONSTRUÇÃO DO TEMA

Este trabalho resulta, em grande parte, de uma trajetória onde se mesclam

as experiências advindas do contato com a Natureza com os aprendizados, leituras e

vivências no espaço acadêmico-científico. É, então, nessa introdução que se

pretende conduzir o leitor por esse caminho, até chegar ao ponto que se quer para a

discussão. Isso é também demonstrado objetivamente na FIGURA 1 que traz, a partir

dos olhares sobre as manifestações do corpo na Natureza e das instituições pelo

qual se passou, com suas respectivas estruturas departamentais, linhas de pesquisa,

pensadores e referências bibliográficas, uma orientação acerca do desenvolvimento

da problemática. Ao mesmo tempo, o texto é entremeado pelas formas de ver, sentir

e compreender a Natureza e as ações humanas nesse ambiente, que se deram

principalmente nas experiências enquanto banhista, surfista, passante, viajante,

turista; mas que também despertaram questões e apontaram direções para tratar da

temática aqui apresentada.
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FIGURA 1 – A construção do tema de pesquisa
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1.1 A formação1

O ingresso no universo científico, vivido no curso de graduação em

Educação Física da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de

Campinas (FEF - UNICAMP), representou não só o acesso ao conhecimento

acadêmico, mas também o início de dúvidas e inquietações. Dentre essas estão as

que decorrem quando se pensa em como aliar toda uma bagagem de vida com a

escolha profissional. Como trazer as vivências em meio à Natureza para a

Universidade? Como seria a intervenção profissional que buscasse reunir

conhecimentos da Educação Física com questões ambientais? Entretanto, é também

nesse momento, de formação profissional, que essas dúvidas começaram a se

resolver.

As primeiras aproximações relativas à discussão entre Ser humano e

Natureza se concretizaram na elaboração do trabalho monográfico que permitiu

discorrer acerca de uma prática corporal que acontece no mundo natural, mas não

muito explorada como elemento da cultura corporal pela Educação Física: o surfe

(BRASIL, 1996). A opção por tal se fez embasada pela vivência como surfista no

correr dos dias, finais de semana, temporadas, anos passados nas areias, águas,

ruas, principalmente no litoral norte paulista. E muito embora o componente lúdico

tenha sido enfatizado durante todo o trabalho, o surfe como fenômeno não foi

visualizado pela ótica exclusiva do lazer, a partir de sua consideração enquanto

esporte de aventura2, integrante de um setor turístico cujo forte apelo se faz

embasado pela idealização da Natureza como local de refrigério e alívio das

tribulações vividas no cotidiano das sociedades urbano-industriais. Foi sim concebido

como uma das manifestações da Educação Física, tomando como referência para a

análise os fundamentos teórico-metodológicos das Ciências Humanas e Sociais, a

1 A formação é apresentada na FIGURA 1 pelo formato .

2 Para BETRÁN (1995), há diferentes conceituações (novos esportes, esportes de aventura, esportes
tecnoecológico, esportes de liberdade, esportes californianos e esportes selvagens, entre outros) conforme
características e origens destas práticas. BÉTRÁN utiliza o termo “atividades físicas de aventura na natureza"
(AFAN) e relata que diferem dos esportes tradicionais quanto à motivação, condições de prática, objetivos e
meios para seu desenvolvimento, além de ocorrerem em três planos: terra, água e ar, e da necessidade de
colaboração tecnológica (equipamentos, materiais e meios de controle).
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Educação e as Artes. Por este prisma, dentre outros aspectos, foi possível escrever a

respeito da relação do Ser humano com a água, com o mar, como também, por meio

de uma contextualização histórica do surfe que remete sua origem aos polinésios

primitivos3, a partir dessa cultura, realizou-se a introdução em um outro modo de

conceber a realidade, o mundo, a Natureza; de olhar o corpo, com estes interagir e

neles e através deles se expressar.

Entretanto, embora não tenha sido a tônica da monografia, o respaldo dos

conhecimentos obtidos pelos estudos do lazer, durante a graduação4, se mostraria

essencial no olhar para as interações do Ser humano com a Natureza, por meio das

práticas corporais, que se deram no decorrer do tempo - seja isso observado pelas

atividades de ensino e pesquisa, ações institucionais como atividades de extensão,

ou mesmo por meio da realização de eventos e propostas pelos domínios afora5 -.

Antes, entretanto, de focalizar esses outros horizontes para a possibilidade de

atuação na área da Educação Física sob a ótica do lazer, vale situar os estudos

nessa subárea que se desenvolviam próximo e na época em que se cursou a

graduação.

No centro das discussões que aconteciam nos anos de 1990, se colocava

o desafio da reflexão crítica e criativa sobre o lazer frente à sua identidade forjada

3 Apesar das investigações que lançam a semente do surfe para um tempo muito remoto, 2.000 anos a.C., suas
origens são obscuras e se perdem no passado. Mas a íntima comunhão dos polinésios com o ambiente marítimo,
somada à riqueza de materiais contidos em sua tradição, sugerem seu posto como criadores da arte de deslizar
sobre as ondas com auxílio de uma prancha. Certo é que, além do que pode ser colhido de contos, canções,
lendas, etc., a partir do século XVIII, de toda Polinésia, chegaram traduções ocidentais daqueles que se
depararam com tal costume nativo. Colonizadores, missionários e navegantes testemunharam crianças, jovens e
velhos de ambos os sexos se acomodando em pé, deitados ou ajoelhados em pranchas de tamanho variado
(FINNEY & HOUSTON, 1996).

4 As disciplinas oferecidas na área da graduação durante o período em que esta foi cursada foram: “Introdução à
Recreação e aos Estudos do Lazer”, “Marketing em Educação Física, Esporte e Lazer”, “Relação entre Educação
Física, Recreação e Estudos do Lazer”, “O Processo de Liderança na Recreação e Lazer”, “Processo de
Planejamento na Recreação e Lazer I e II”, “Espaços e Equipamentos de Recreação e Lazer”, “Lazer e
Sociedade”, “Recreação e Lazer para Portadores de Deficiência”, “Estágio supervisionado em Recreação e Lazer
I e II”, “Metodologia da Pesquisa Científica Aplicada à Recreação e Lazer I e II”, “Tópicos Específicos em
Recreação e Lazer I e II” e “Psicologia do Lazer”.

5 Alguns exemplos são o curso de pós-graduação lato sensu “Surfe e esportes com prancha” oferecido pela
Universidade da Prancha do Centro Universitário Monte Serrat, em Santos; disciplinas de graduação e pós-
graduação; cursos de extensão “Vivências em atividades de aventura”, “Rappel” e “Atividades recreativas na
natureza” oferecidos pelo Laboratório de Estudos do Lazer do Departamento de Educação Física da Universidade
Estadual Paulista, em Rio Claro; eventos como o Congresso Brasileiro de Surf e a Adventure Sports Fair,
caracterizada por ser a maior feira no mercado de esportes e turismo de aventura.
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nas décadas anteriores, que subordinava sua utilidade social a um projeto mais geral

de educação e ocupação do tempo livre voltado para a produção e reprodução da

força do trabalho (MASCARENHAS, 2005). Esse entendimento funcionalista da

sociologia do lazer - pensamento hegemônico em torno das idéias do sociólogo

francês Joffre Dumazedier6, que se instaurou por toda a década de 1970 chegando

até mesmo à década de 1990 - começou a receber contraposições com as novas

questões trazidas para o embate no campo do lazer7 pelo sociólogo Nelson Carvalho

MARCELLINO (1983, 1997, 2002). Diferente da antinomia tempo livre e tempo do

trabalho que prega DUMAZEDIER (1979), o olhar de MARCELLINO (2002)

contempla o tempo disponível - que supõe o tempo das obrigações e inclui o tempo

do trabalho - que o indivíduo dispõe para si mesmo, num caráter desinteressado,

onde se pode optar pela atividade prática ou contemplativa, e onde não se busca

outra recompensa além da satisfação.

As idéias de MARCELLINO (1983, 1997, 2002) acabaram por apontar uma

outra vertente de proeminente influência sobre os estudos do lazer até os dias de

hoje8, como também sobre os estudos conduzidos no interior da FEF-UNICAMP9, por

sua participação nessa instituição como docente e pesquisador10.

6 As idéias de DUMAZEDIER (1976, 1979, 1994) se tornaram um referencial para vários estudiosos e
instituições, dentre as quais destacam-se o SESC, do qual foi consultor, e o SESI. Este autor concebe o lazer
como pressuposto do trabalho, tornando bem definidos os contornos entre tempo livre e tempo do trabalho. O
lazer cumpriria funções específicas de descanso, diversão e desenvolvimento, pelo bom usufruto das horas livres
não preenchidas pelas obrigações relacionadas ao estudo, tarefas domésticas, familiares, religiosas, políticas,
sociais e etc. Do contrário, se estes elementos não estivessem presentes, o lazer assumiria o caráter de um
antilazer (por exemplo, em caso de desgaste, frustração ou violência na experiência do lazer, ou ainda, mediante
a presença dos valores corruptores dos modismos e do consumismo). Segue ainda a distinção entre lazer e
semilazer. Este último seria o lazer enquanto uma atividade mesclada às obrigações institucionais (o esporte
quando é pago; o pescador de vara que vende alguns peixes e o jardineiro apaixonado que cultiva legumes para
nutrir-se) (DUMAZEDIER, 1979).

7 No âmbito internacional, é no período posterior à 2ª Guerra Mundial que se vê maior projeção dos estudos
orientados ao ajustamento dos trabalhadores ao uso moral e utilitário do tempo livre (DUMAZEDIER, 1979). No
Brasil, MASCARENHAS (2005) situa a constituição do campo do lazer, consensual entre os autores que se tem
dedicado à tal análise, no Seminário de 1969, intitulado “Seminário sobre Lazer: perspectiva para uma cidade que
trabalha”, realizado numa ação conjunta do SESC e da Secretaria do Bem-Estar do Município de São Paulo. A
partir desse evento se intentava difundir uma teoria do lazer “que reorientasse os saberes inerentes a tal fenômeno
a partir das experiências realizadas, analisando seus limites, possibilidades, falhas e êxitos...” (p. 7); onde “o lazer
e seus discursos procuravam auto-sustentar-se na direção de uma definição e de uma prática que se admitiam e
que se queriam como verdadeiras para o uso do tempo livre.” (p. 7).

8 Vale destacar que outras obras, que aqui não são referenciadas, também compõem o quadro de idéias que
influenciou o campo do lazer. Marcellino, inclusive, é o autor mais citado nos textos produzidos sobre o tema do
lazer no país, segundo análise da coletânea do IX Enarel de 1997, realizada por ALMEIDA (citado por PINTO,
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Outro professor importante dessa faculdade que se destacou nessa época

foi Paulo de Salles Oliveira11 que contribuiu por trazer uma reflexão do tempo

disponível, mas vinculando-o às relações capitalistas de dominação pela qual

passam os trabalhadores (OLIVEIRA, 1986). Ele efetuou uma análise crítica das

condições de trabalho na sociedade brasileira atual para pensar o tempo disponível.

Uma vez que a transformação do tempo, na sociedade capitalista, se tornou em mais

uma mercadoria de consumo, ocorre que ter tempo livre é ter condições para

consumi-lo12. Nesse sentido, apontou para uma apropriação crítica, uma politização

do uso do tempo livre que contribuísse para a transformação deste num espaço de

reivindicações e questionamentos, contribuindo por romper com a disciplina do

mercado e, por fim, desvendando “as máscaras de liberdade que a sociedade produz

no trabalho e fora dele” (p. 13).

Assim, considerando que a partir da década de 1990 emergiu um novo

lazer no Brasil diretamente vinculado “à produção e reprodução do capital,

sucumbido à forma mercadoria”, conforme introduz MASCARENHAS em seu

WERNECK, ISAYAMA, BRANDÃO, ZINGONI & ALVES, 1999), e análise do X Conbrace de 1997, realizada
por Pinto et al. (1999).

9 Os estudos do lazer na FEF-UNICAMP vêm sendo conduzidos desde a criação dessa instituição em 1985. Para
concentrar pesquisa, ensino e extensão em torno do lazer, privilegiando os conteúdos culturais “ludo-esportivos”,
quer no gênero da prática, consumo ou conhecimento, foi criado o Departamento de Estudos do Lazer.
Ressaltam-se a criação do curso de Bacharelado em Educação Física, modalidade Recreação e Lazer, e a pós-
graduação em Educação Física na área de concentração Estudos do Lazer, com cursos de Mestrado e Doutorado.
Também são oferecidos cursos de especialização em Recreação e Lazer.

10 Entre os anos de 1988 a 2001, na FEF-UNICAMP, Marcellino participou de atividades de pesquisa vinculadas
às linhas de pesquisa “Conteúdos Culturais do Lazer”, “As Inter-relações do Lazer na Sociedade” e “Políticas e
Diretrizes de Ação da Educação Física, Esporte e Lazer”. Como docente, atuou junto à disciplina de pós-
graduação, “O Lúdico e a Educação”. Atualmente é líder do Grupo de Pesquisa em Lazer do curso de pós-
graduação da Universidade Metodista de Piracicaba.

11 Paulo de Salles Oliveira esteve vinculado à UNICAMP entre os anos de 1988 a 2001. Na FEF-UNICAMP,
ministrou as disciplinas “Metodologia da Pesquisa Científica” e “Teoria do Lazer”. Atualmente é professor do
Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, no Instituto de Psicologia da USP e autor de vários livros.

12 O tempo livre dos trabalhadores se coloca num jogo de interesses contraditórios onde se vê uma atmosfera de
opções pretensamente livres e espontâneas criadas pela indústria cultural e as relações sociais se restringindo a
encontros familiares e de amigos; de outro lado aparece com vigor a questão da democratização social do poder e
do estabelecimento da efetiva igualdade que clamam pela abolição das formas de dominação ou discriminação
existentes (OLIVEIRA, 1986).
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trabalho13 (2005, p. 18), dentre as dúvidas compartilhadas no curso de graduação,

despontava a questão das práticas corporais na Natureza como mais uma

mercadoria desse processo. Se assim fosse, a Natureza poderia ser oferecida como

mais um objeto de comercialização para o usufruto daqueles atribulados com a vida

cotidiana, que buscariam repor suas energias e refrigerar-se em locais selvagens e

paradisíacos; ou ser vista como local de aprimoramento das técnicas de movimento e

exibição dos aparatos da indústria esportiva. As práticas do corpo nesses ambientes,

então, poderiam se colocar como instrumento para realização individual, para o

‘sentir-se vivo’ na atualidade tão assolada por meio de um friozinho na barriga, o

pulsar forte do coração, a adrenalina percorrendo o corpo ou um êxtase que

tranqüilize.

Essas questões acompanharam a vida que seguiu não só no interior

quanto no exterior da Universidade e aguçaram o olhar para as mais diversas

incursões que, do período de formação até o presente, intentam privilegiar o contato

com os elementos naturais14. Multidões de pessoas que protagonizam sejam simples

passeios sem compromisso pelos parques arborizados de uma cidade ou que

dominam os mais impensados espaços da Natureza por meio dos esportes de

aventura - esses últimos, práticas que, de acordo com dados da Organização

Mundial do Turismo, têm um crescimento anual de 20% (ADRENALINA..., 2004) -.

Dessa forma disputam as ondas, deslizam pelas corredeiras, se aventuram em

cascatas, escalonam as rochas, adentram as matas, voam pelos ares, armam-se de

uma parafernália de acessórios para averiguar o que ocorre nas profundezas

marítimas e fluviais.

13 MASCARENHAS (2005) desvelou as nuances da gênese e afirmação da constituição identitária do lazer como
mercadoria, apontando novos sentidos e significados implícitos de sua mercantilização. Avaliou as determinações
dos desdobramentos econômicos, políticos e culturais sobre o lazer, vividas no todo geográfico que vieram com a
adoção de uma nova e hegemônica estratégia de acumulação do capital. Como expressão de uma totalidade
marcada pela violência do mercado, que chega a corroer cada vez mais a produção das relações de sociabilidade,
revelou outra utilidade social para o lazer que não o descanso, a diversão e o divertimento anteriormente proposta
por DUMAZEDIER (1976). Assim, ao invés de ser tratado como direito, parte da estratégia do financiamento
público da reprodução da força de trabalho, um antivalor ou uma antimercadoria, o mercolazer surgiu como
valor de troca, como não-direito e objeto da conquista no mercado.

14 Esse olhar para as interações do Ser humano com a Natureza faz parte das experiências que conduziram à
construção do tema de pesquisa que podem ser visualizadas na FIGURA 1 pelo formato .
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Mas, será que tais realizações, de alguma forma, contribuem para a

sensibilização do Ser humano para com a Natureza, para a conscientização dos

dilemas ambientais, ou se traduzem apenas em expressões das derivações técnicas

da vida que se formou? Vida dividida - social, intelectual, profissional, pessoal,

familiar - onde o Ser humano também fragmentado - corpo/mente, alma/razão,

subjetividade/matéria - e isolado da totalidade do mundo, da Natureza e das relações

com os outros, busca em seu tempo repartido - lazer, trabalho, demais obrigações - a

recomposição por meio da ligação com o ambiente natural, pelas ações de seu

corpo. Ações realizáveis pelo uso das mais rebuscadas técnicas que almejam, no

efeito curativo das águas e terras, escoar os malefícios da vida atribulada; que se

empenham pela alegria e diversão encontradas no momento do retorno à Natureza,

e que se esvaem tão logo se saia dela; ou na oportunidade encontrada nos

elementos naturais para elaborar ainda mais o corpo matéria e atingir as proporções

socialmente eleitas como belas e saudáveis.

Deste modo, a busca empreendida por uma visão ampliada e

fundamentada sobre o campo do lazer que pudesse contribuir com essa discussão, -

como reflexo das relações que se estabelecem entre o Ser humano e a Natureza,

entre os Homens e, entre o Homem com ele mesmo - conduziu, no ano de 2002, à

aproximação da problematização do lazer na Educação Física15.

O conteúdo dessa discussão, assim como mediante os conhecimentos

que surtiram da vinculação ao Grupo de Estudos em Educação Física e Saúde

Coletiva (GEES)16 e daqueles compartilhados no interior das disciplinas da grade

15 Essa aproximação com o tema do Lazer se aprofundou na disciplina EFP 5749 - O Lazer na Educação Física,
oferecida na área de Pedagogia do Movimento do curso de pós-graduação da Escola de Educação Física e Esporte
da Universidade de São Paulo (EEFE-USP). Com o objetivo de demarcar o universo do lazer; estudar os
clássicos; delimitar conteúdos fundamentais com base nas teorias desse fenômeno cultural e, em particular,
possibilitar o estudo de temas essenciais à produção de conhecimento - no âmbito da pós-graduação na Educação
Física - enfatizou-se a origem e a evolução da discussão a seu respeito; o lazer enquanto tema de reflexão e
produção de conhecimento e sua relação com a Educação Física. A participação nessa disciplina aconteceu como
aluna ouvinte, portanto, antes do ingresso no curso de mestrado. Informação obtida no site
<http//:www.fenix.usp.br>.

16 O GEES, grupo vinculado a EEFE-USP, existe desde 1999. Seus projetos enfatizam o enfoque conceitual e
metodológico, ainda que a intervenção não fique em segundo plano. De um lado, as publicações traduzem a
tentativa de expor e disseminar idéias e de outro, dialogar com pesquisadores que estudam objetos comuns no
Brasil e no exterior. Agrega as linhas de pesquisa: “Estudos do Lazer e do Lúdico”, que privilegia as discussões
relativas à formação profissional em lazer voltada para a saúde; e a “Educação Física e Saúde Coletiva”, cujos
projetos priorizam, no debate Educação Física e Saúde, o social, o coletivo e o público chamando a atenção para
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curricular17 eleita com o ingresso no mestrado, favoreceu o surgir de outras

pontuações para a construção do tema de pesquisa. Dentre esses, o modo de

conceber a realidade dos povos antigos - onde o trabalho, inscrito nos ciclos da

Natureza, não se dissocia nitidamente do jogo, das festas, cerimônias -; o processo

chamado por WEBER (1994) de “desencantamento do mundo”, - ligado à perda dos

componentes mágicos e religiosos - correspondente ao exercício de realização das

virtudes da ética protestante e concomitante à estruturação do capitalismo -; a

transformação da Natureza e do Ser humano em objeto de conhecimento; a

fragmentação da vida e do corpo mediante a ordem moderna, racional, econômica e

técnica que se formou; a gestualidade corporal em reprodução à lógica do trabalho e

a necessidade da emergência de uma cultura solidária18 numa sociedade

engendrada pelo capital (OLIVEIRA, 2001), cuja dinâmica opera não na

segmentação dos tempos, de forma a separar atividades lúdicas das

economicamente produtivas, mas na totalidade da vida das pessoas. E dentre a

amplidão de idéias e questões produzidas nesse período está o maior contato com a

metodologia da pesquisa do universo do lazer - principalmente referenciada pelas

obras Metodologia das Ciências Humanas (OLIVEIRA, 1998) e Vidas

Compartilhadas: cultura e co-educação de gerações na vida cotidiana (OLIVEIRA,

1999) - e no universo da saúde - com destaque para a obra O desafio do

conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde (MINAYO, 1993) -; orientações

metodológicas que vieram a ser utilizadas no trabalho.

os serviços públicos de saúde como potenciais espaços de ação para o profissional de saúde. Há estudos teórico-
conceituais, metodológicos e outros que, no âmbito da intervenção, propõem o agir em saúde com base nos
aspectos formativos e educativos da relação Educação Física e Saúde.

17 Além da disciplina O Lazer na Educação Física, destacam-se: Educação Física e Saúde Coletiva, vinculada à
área de concentração da EEFE-USP; Imagens da Natureza: Representações Simbólicas do Mundo Natural, do
programa de pós-graduação em Ciência Ambiental e Aspectos Filosóficos do Conhecimento em Saúde, do
programa de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo.

18 Segundo OLIVEIRA (2001), uma cultura solidária emerge “à medida que as interações sociais se fundam
numa base comum, na qual os participantes se voltam um para o outro, compondo um campo mutuamente
compartilhado” (p. 16). Estabelece-se uma rede de influências onde direitos e responsabilidades são construídos e
cultivados por meio de práticas, costumes e crenças comuns, inspirados em bases igualitárias, onde cada qual
tende a interiorizar a idéia de que a liberdade da ação individual não pode ser ilimitada e irrestrita. Existe um
projeto mais generoso que visualiza o crescimento de todos na solidariedade.
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Deixa-se claro que todo esse percurso da formação profissional esteve

embasado por preocupações pontuais. Dentre essas, estão as relacionadas às

contribuições da Educação Física para os discursos que advém de múltiplas áreas

do saber e buscam alternativas e soluções para transformações sócio-ambientais

que ameaçam a saúde do planeta e das populações, em conseqüência de

dificuldades no lidar humano com a Natureza e das próprias incongruências nas

relações entre os humanos. Nesse sentido, quais seriam os caminhos que a área

poderia indicar para o estabelecimento de relações mais coerentes e responsáveis

entre os seres humanos e entre estes e a Natureza? Caminhos para uma saúde

melhor, uma vida melhor...

Acredita-se que a Educação Física pode protagonizar papel de relevância

nesse debate pela oportunidade de problematizar a respeito das relações humanas

que se estabelecem entre corpo e Natureza. O corpo se situa na interconexão entre

cultura e Natureza e é por meio dele que o Ser humano se relaciona com o mundo

natural. Sendo assim, a dimensão corporal pode ser um importante foco para se

refletir sobre as ações do Ser humano no planeta, contribuindo para os discursos

relacionados aos temas ambientais (SILVA, 2001b). Mas há um paradoxo. De um

lado se ressalta a ebulição do corpo nos dias de hoje; no entanto, de outro, parece

que a dimensão corporal não tem efetivamente integrado as reflexões destinadas a

encontrar soluções para o bem viver do Ser humano e da Natureza. E isso suscita

mais uma questão: como a Educação Física tem contribuído com as discussões

ensejadas pela Ciência Ambiental19? Não parece que exista uma efetiva participação

da área nessa direção.

Talvez isso se explique pelo fato de que o interesse pelo corpo que se

realiza, segundo aponta SILVA (1999), caminha no sentido contrário de percebê-lo

como fundamento para uma nova perspectiva ecológica, ou seja, se aproxima muito

mais da dominação e sujeição, tal como se busca realizar com toda a Natureza, nos

tempos atuais. A mundialização das tendências elaboradas e disseminadas pelo

19 Partindo do princípio de que as atuais especialidades disciplinares são insuficientes para enfrentar desafios
ambientais correntes, a Ciência Ambiental, segundo proposta do Programa de Pós-graduação em Ciência
Ambiental (PROCAM) da Universidade de São Paulo, envolveria “a colaboração organizada entre as diferentes
disciplinas que constituem o campo da ciência - para propostas de ação que visem melhorar as condições de vida
no planeta.” Informação obtida no site: <http://www.usp.br/procam>.
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mercado sinaliza para a busca do interesse próprio; para a afirmação da

materialidade corporal; para os signos estéticos de beleza e juventude; para o

consumo das novas idéias e necessidades dentre as quais estão as formas de

diversão e entretenimento sintonizadas com o imediatismo, com as sensações de

prazer e excitação, atingidos no escape aos paraísos artificiais e no êxtase da

aventura. Valores transmitidos ao corpo fundamentados em determinados apelos do

lazer, da saúde e da Educação Física que não necessariamente contribuem para

mudanças nas próprias relações humanas e entre as tecidas com a Natureza.

Assim sendo, este estudo representou um esforço de composição dos

conhecimentos da Educação Física com saberes de áreas que têm se destinado a

pensar as questões ambientais; todavia, antecipando possíveis críticas ao trabalho,

talvez seja prudente afirmar que este mais sugere do que pratica a

interdisciplinaridade. Isso se deve à dificuldade relativa à construção de uma

proposta interdisciplinar num momento que se configurou numa aproximação e

apropriação iniciais de leituras, experiências e referenciais metodológicos de outros

campos do conhecimento.

Deste modo, o corpo bibliográfico para a realização da dissertação se

constituiu tanto de estudos da subárea sócio-cultural da Educação Física quanto de

referenciais da Sociologia, Filosofia, Saúde, Medicina e História que se teve contato

no correr da pós-graduação, alguns deles apresentados em disciplinas, destacadas

anteriormente20.

É claro que a complexidade implícita na relação Ser humano e Natureza

também vem acompanhada da multiplicidade de referenciais que podem embasar

sua reflexão. Por isso mesmo, nesse estudo não se esgotaram as possibilidades e

contribuições que outras interpretações ainda poderiam trazer à temática. O olhar da

Geografia Humana que fundamentou a análise da dissertação no Exame de

20 A respeito das disciplinas cursadas, cf nota 17. Na aproximação e apropriação das temáticas ambientais
ensejadas por outros campos do conhecimento, destaca-se, na dissertação, a influência das idéias de Antonio
Carlos Sant’Ana Diegues, antropólogo, professor livre-docente no Curso de Pós-Graduação em Ciência
Ambiental da Universidade de São Paulo e no Departamento de Economia e Sociologia Rural da ESALQ e
coordenador científico do Núcleo de Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas da USP (NUPAUB).
Este professor exerceu fundamental importância na estruturação deste estudo, tendo em vista sua participação
como membro titular na Banca Examinadora do Exame de Qualificação.
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Defesa21, por exemplo, instigou para fronteiras que a Educação Física poderia

explorar quando o intuito é refletir sobre as relações humanas que se estabelecem

com o mundo natural. Nessa direção, então, é que na TABELA 1 algumas

referências bibliográficas provenientes desse olhar são apresentadas como

sugestões de leituras possíveis de serem incorporadas em futuras reflexões dos

leitores dessa dissertação.

TABELA 1 – Sugestão bibliográfica para a temática “Ser humano e Natureza”, a partir
de um olhar da Geografia.

Autores Referências

Geografia
palavras-chave: litoral norte; contato terra-mar; ilhas

Antonio Moacyr Madruga
Litoralização: da fantasia de liberdade à modernidade autofágica. 1992.
Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo

Ary França A ilha de São Sebastião: estudo da geografia humana 1954, São Paulo: USP,
Boletim 178, Geografia n. 10, 195 p.

Armando Corrêa da Silva O litoral norte do Estado de São Paulo: formação de uma região periférica.
Série Teses e Monografias, n. 20, IGEOG-USP, São Paulo, 1975. 273 p.

palavras-chave: diversidade cultural; visões de natureza

Maria Inês Martins Ladeira

O caminhar sob a luz: o território Mbya e a beira do oceano. 1992. Dissertação
(Mestrado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Espaço Geográfico Guarani-Mbya: Significado, Constituição e Uso. 2001. Tese
(Doutorado em Geografia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo.

História

Rita de Cássia Barbosa de
Araújo

As praias e os dias: história social das praias do Recife e Olinda, 1840-1940.
2001. Tese (Doutorado em História) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo.

Arquitetura
palavras-chave: zonas costeiras; higienismo; paisagismo; urbanização

Embora não se tenha especificado referências bibliográficas, há trabalhos, por exemplo, na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

21 Este olhar partiu do geógrafo e sociólogo Antonio Carlos Robert Moraes que participou como membro titular
do Exame de Defesa da dissertação. Ele é professor titular do Departamento de Geografia da USP e vice-
coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Democratização e Desenvolvimento (NADD-USP). Além
disso, preside a banca de geografia no concurso de ingresso na carreira de diplomata do Instituto Rio Branco e é
autor de vários livros em temáticas ambientais.
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1.2 As experiências22

Considerar o histórico de relacionamento que se possuía com um ambiente

em particular - o mar - e a partir dele olhar para aqueles que nele convivem -

pescadores artesanais e surfistas - permitiu reconhecer que as pontuações

delimitadas até então, que fazem referência à questões do lazer e suas intersecções

com as distintas categorias com as quais estabelece nexos comunicativos

(recreação, trabalho), poderiam ser problematizadas orientando também a reflexão

acerca do relacionamento com a Natureza que se dá por meio do corpo.

Nesse sentido, investigar a forma que pescadores e surfistas constroem

para se relacionar com a Natureza e como essa relação é perceptível por meio das

práticas corporais remete a significados, valores e sentidos contidos nas ações de

cada um desses grupos que, apesar da afinidade comum com as águas, integram

realidades distintas e configuram modos particulares de viver que norteiam as

interações do corpo com o mar.

O grupo de pescadores artesanais faz parte das comunidades tradicionais

portadoras de uma cultura com mitos próprios e relações com o mundo natural

distintas das existentes nas sociedades urbano-industriais. Dentre as conseqüências

de seu lidar específico com a fauna e flora estão a proteção, conservação e até

potencialização da diversidade biológica (DIEGUES, 2002). Representam o povo do

litoral, os caiçaras23, que dentre as tantas mudanças que marcaram seu modo de

viver24 (SILVA, 2004), está o estreitamento dos laços com o meio marítimo pela

22 As experiências que contribuíram para pensar o tema de mestrado são apresentadas pelo formato na
FIGURA 1.

23 Segundo DIEGUES (2005, p.127), caiçara é o “morador de litoral, da região que se estende do sul do estado do
Rio de Janeiro até o norte do estado do Paraná. O termo é de origem indígena – caá-içara, que quer dizer: espécie
de cercado ao redor das casas dos índios e também a cerca usada dentro da água para servir de armadilha e pegar
o peixe.”

24 Sujeitos cuja relação com a terra, com os ritmos da produção agrícola, era referência primordial para sua
configuração de mundo, os caiçaras se viram obrigados a olhar para o mar, ambiente que dantes ocupava posição
apenas secundária em seu modo de vida. A reorganização do mundo caiçara, conforme apresenta SILVA (2004),
ocorre mediante o quadro de estagnação social e econômica apresentada no litoral paulista em razão do declínio
das relações econômicas a partir de meados do século XIX. O caiçara paulista que antes participava ativamente
nos ciclos econômicos do arroz, açúcar e café, na passagem para o século XIX, se vê impulsionado à produção
agrícola de pequena escala e à pesca voltada quase que inteiramente à auto-subsistência. Nas primeiras décadas
do século XX, a formação das colônias de pesca do litoral paulista já se imbuía da conversão dos caiçaras em

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


14

busca diária do bem de troca, pelo capital25. E embora sua dependência ao mercado

e às relações de poder que daí decorrem,26 sua cultura tradicional, antigos costumes

e práticas e modo de vida regulado pelo tempo da Natureza, não puderam ser

totalmente rechaçados. De qualquer forma, para estes o mar é o campo de trabalho.

Já o grupo de surfistas eleitos para a pesquisa representa população das

sociedades urbano-industriais que chega ao litoral para o lazer, cujo olhar conferido à

Natureza é embasado de sensibilidades formuladas historicamente. Desde quando,

nos séculos XVI e XVII o ar fresco e purificador do mar, as temporadas no campo e

na cidade se tornaram nas mais novas receitas para a harmonia do corpo e espírito

dos europeus (CORBIN, 1989). A Natureza antes desprezada, em fins do século

XVIII, passou a ser aclamada como fonte de renovação espiritual, a ser contemplada

e a receber o afluxo dos turistas desejosos por um maior contato com o mundo

natural. Contínua apreciação pela Natureza culmina, nos dias atuais, com levas de

pessoas efetuando verdadeiras fugas dos centros urbanos para “curtir”, por meio de

uma diversidade de práticas corporais, nos dias de folga, as paisagens bonitas e por

vezes selvagens.

pescadores-exclusivos, contribuindo também para a desorganização do pescador-lavrador. Segundo DIEGUES
(1983), estes últimos, pescadores de praia que utilizam pequenas redes, pequenos arrastos, a tarrafa e a linha de
mão como instrumentos de pesca. No litoral norte de São Paulo, os pescadores-lavradores exploram um ambiente
ecológico que se limita às enseadas e baías fechadas. Constituem uma pesca comunitária, onde os membros
pertencem a uma mesma praia ou povoado.

25 Para os pescadores artesanais, a atividade pesqueira é a principal fonte de bens destinados à venda e propicia a
produção do excedente reduzido e irregular, permitindo baixa capacidade de acumulação. Uma vez que se rompe
um certo igualitarismo na partilha da produção, torna-se mais nítida a diferença entre os proprietários dos meios
de produção e os companheiros da pesca. Logo, sem descartar a importância do grupo doméstico na atividade
pesqueira, a propriedade familiar dá espaço à propriedade individual dos meios e instrumentos de trabalho.
Tripulações menores com funções mais especializadas (o motorista, o gelador, etc), operam em embarcações
motorizadas a fim de explorar ambientes marinhos e costeiros mais amplos (DIEGUES, 1983). Vinculados ao
mercado, mas sem saída para o ciclo de endividamento e exploração impostos pelo processo de comercialização,
os pescadores habitam pobres residências da cidade ou seus arrabaldes, onde “tentam recriar os laços tradicionais
que existiam nas praias de onde vieram” (p.197).

26 No processo de comercialização do pescado, os pescadores artesanais se defrontam com os atravessadores,
gradualmente substituídos pelas firmas de compra e financiamento da produção. O atravessador, intermediário ou
marchante é o não-pescador que se apropria do produto final, que se ocupa da comercialização do pescado. Age
como financiador de capital para os pescadores, inaugurando sua dependência, já que têm de pagar com a
produção o valor estipulado pelo financiador. Em geral esse papel é exercido por mais de uma pessoa
(DIEGUES, 1983, p.231). Esse controle e mesmo exploração do intermediário sobre o pescador, dificulta o
acúmulo de capital que os permita a compra de um barco maior e a viabilização do sonho de se tornar armador de
uma traineira.
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Logo, desse panorama emergiram algumas perguntas que vão demarcar

parte dos objetivos da pesquisa: Em que medida a complexidade de significados e

valores da relação com a Natureza apresentada na vivência dos pescadores e

surfistas com o mar - que previamente partem de distintos referenciais, o lazer e o

trabalho - podem nortear a também complexa reflexão acerca das interações do Ser

humano com seu entorno social, cultural e ambiental visualizada a partir da

Educação Física? E ainda, como podem ajudar a pensar a relação lazer e trabalho,

tão discutida nos “Estudos do Lazer”?

Só para esclarecer, neste estudo as menções ao lazer se dão mediante a

compreensão de que este integra os pressupostos indispensáveis para melhores

condições de vida, e por isso compõe com a saúde. Ao mesmo tempo, fala-se em

saúde porque tece uma relação indispensável à existência de todas as formas de

vida no planeta e também porque é o campo de articulação para a produção de

saberes e intervenções em Educação Física, lembrando que essa última está situada

na grande área da Saúde conforme os órgãos de fomento à produção científica.

1.3 A sociedade científica27

Outra questão que se manifestou ao longo do percurso que norteou a

escolha do tema e os objetivos de pesquisa, diz respeito ao modo pelo qual a relação

Ser humano e Natureza tem sido apropriada pelas reflexões que partem da

sociedade científica do campo da Educação Física.

Questiona-se a ótica pela qual são conduzidas as discussões relativas à

heterogeneidade de expressões do corpo em interação com a Natureza. Ou melhor,

cabe indagar se os olhares científicos que se atém ao mundo natural estão

embasados pelos fundamentos que instauraram a racionalidade científica moderna,

ela própria apontada como causa da crise ambiental que se coloca nos dias atuais

(LEFF, 2000; FUNTOWICZ & DE MARCHI, 2000). Racionalidade esta, estabelecida

em torno das representações do Ser humano e da Natureza, que autorizou o Homem

27 A sociedade científica é delimitada na FIGURA 1 no formato .
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a reinar e a se apropriar do mundo natural como se fosse seu proprietário28.

Conseqüentemente, os frutos desse pensar também influenciaram a concepção de

corpo e suas expressões e se atrelaram à Educação Física29, pautando os modos de

pensar e agir nessa área do conhecimento (SOARES, 2001b).

Nesse sentido, o lema que liberou o Homem para a conquista do território

natural também se fez valer sobre a dimensão corporal. O corpo passou a ser

concebido por uma visão que o separa do universo, o fragmenta internamente e dita

seu “uso” correto mediante uma gestualidade disciplinada, sistematizada e guiada por

parâmetros científicos. Bem diferente da expressão criativa e livre da corporeidade

que se expressava nos contextos polinésio30 e grego antigos31 onde as crenças num

universo uno - onde viventes e essências estavam fortemente vinculados -, traziam

28 A partir do profundo caráter antropocêntrico afirmado no Renascimento se propagaram nos séculos
subseqüentes, as idéias do Homem como proprietário da Natureza (LUZ, 1988). Galileu efetuou uma ruptura com
as visões de mundo passadas - baseadas em imagens míticas, qualitativas e contínuas do cosmos, onde divino,
mundo humano e natural teciam uma íntima relação - ao implantar o desenho de um universo físico, unitário e de
extensão indefinida, inaugurando, no século XVII, o que se entende por Ciência Moderna (JAPIASSÚ, 1985). A
Natureza seria ‘forçada a falar’ pelo novo método, experimental e matemático. Num universo desencantado pela
geometrização e pela mecânica, reina a razão, única propiciadora de certezas. O Homem, então, partiu a pleno
vapor para o domínio da Natureza, alicerçado pelas técnicas e pela ciência.

29 O estabelecimento das visões de mundo no desenvolvimento secular delimitou um conjunto de dualidades sobre
o corpo: matéria - espírito; objeto - sujeito; sentidos - razão; corpo - alma; corpo - mente (LUZ, 1988). Ritmada
pela ciência a partir do século XIX, a máxima social em torno da idéia de progresso e desenvolvimento, idealizada
por Comte, esteve atrelada à evolução das ciências positivas. Estas foram julgadas como únicas que satisfariam os
anseios de conhecimento humano, uma vez que partem dos fatos e a estes se submetem para a confirmação das
certezas (CHAUÍ, 1996). Totalmente acreditada, a ciência não só partiu a pleno vapor para o domínio da Natureza,
como da vida humana. O corpo sofreu as influências desse novo lema. Não mais concebido como uma totalidade
viva, seria mais um território a ser conquistado e entregue à anatomia, à dissecação, à racionalidade médica
(SILVA, 2001b). Foi reduzido a seus termos materiais e biológicos, investigado em busca das causas que
determinam uma dada disfunção, se tornou objeto de intervenção e tal como uma máquina a ser manipulada, teve
seus movimentos ressignificados pelas técnicas. Os saberes elaborados no interior da Medicina, a partir do século
XVII, passaram a influenciar fortemente o modo de conceber os exercícios físicos e o conjunto das práticas
corporais (SOARES, 2001a).

30 Os polinésios antigos criam num universo em que as criaturas da Natureza - humanas ou não, mortais ou não,
divinas ou não - partilhavam laços familiares e onde a força espiritual fluía como própria essência da existência do
universo e dos seres nele contidos. Assim, esse povo não apenas reverenciava a Natureza, mas a reconhecia como
sua própria essência. As práticas corporais (surfe, boxe, luta livre e danças) envolviam valores e sentidos revelados
nas celebrações, no amor, no divertimento, nas disputas mortais, nas distinções sociais em torno dessas práticas
que se entreteciam às concepções que pautavam o modo de viver polinésio, sob uma perspectiva que pressupunha
a integralidade e a totalidade (BECKWITH, 1917, 1951; FINNEY & HOUSTON, 1996; SAHLINS, 2001).

31 Na realidade grega antiga, as práticas corporais favoreciam a manifestação da physis - a própria essência
contida em cada ser -, a elevação das faculdades espirituais, a interação junto à Natureza (SILVA, 2001a) e
estavam vinculadas às artes, à poesia, filosofia, música, literatura e política, destinadas à formação do Ser
humano integral (CARVALHO, 1998).
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outras simbologias e significados às expressões do corpo que não somente a

regularidade e otimização dos componentes anátomo-fisiológicos do corpo.

Assim, a nova ordem universal instaurada e sensibilidades formadas em

decorrência das reflexões sobre o universo, sobre o Ser humano e seu lugar no

mundo, não só revelaram uma outra concepção e forma de lidar com o corpo, como

uma outra conexão deste com a Natureza. Conexão muito mais traduzida num

conjunto de práticas sistematizadas que trazem acopladas compreensões utilitárias e

terapêuticas da Natureza, do que as interações que apontem para a uma íntima

vinculação com os elementos e forças naturais.

Em vista desse panorama, pretende-se averiguar as questões concernentes

à relação Ser humano e Natureza no campo acadêmico-científico da Educação

Física. Isto se realiza na medida em que auxilia a fundamentar as reflexões nesse

projeto a partir do já construído e pensado, permitindo agregar conhecimentos

relativos a essas questões, bem como vislumbrar brechas e espaços para outras

elaborações. Ao mesmo tempo, por denotar as orientações teórico-metodológicas

eleitas para discorrer acerca das temáticas ambientais, a análise da produção

científica - cuja referência utilizada é a produção científica do Congresso Brasileiro de

Ciências do Esporte (CONBRACE) - também se vincula à reflexão da formação

profissional em Educação Física, com a pretensão de escapar à fragmentação da vida

e dos sujeitos, que desfavorecem sua vinculação com a totalidade.

2 OBJETIVOS

Mediante as considerações apresentadas no percurso de construção do

tema de pesquisa, os objetivos desse estudo foram:

- Refletir a respeito da relação Ser humano e Natureza a partir do significado das

interações de pescadores artesanais e surfistas com a Natureza.

- Investigar como a vivência de pescadores artesanais e surfistas com a Natureza

contribui para pensar a relação lazer e trabalho.

- Analisar como a relação Ser humano e Natureza se situa na produção científica do

campo denominado Educação Física.
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3 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Os dois capítulos subseqüentes foram elaborados para apresentar os

procedimentos metodológicos e as análises dos dados relativas à experimentação de

campo e à produção científica. No capítulo de discussão dos resultados, procurou-se

trazer elementos para pensar o significado das interações de surfistas e pescadores

com a Natureza, a relação lazer-trabalho e a formação profissional em Educação

Física. Por último, nas considerações finais, alguns apontamentos da discussão

foram retomados à luz das fundamentações proporcionadas pelo encontro das

subáreas Educação Física e Saúde Coletiva.

4 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, tendo a revisão

bibliográfica, a experimentação de campo e a análise documental como modos de

investigação, a fim de contemplar os objetivos propostos.

A revisão bibliográfica fundamentou a análise de todos os objetivos da

dissertação. A experimentação de campo com entrevistas livres e observação direta

como técnicas de coleta de dados foi utilizada junto à pescadores artesanais e

surfistas residentes em cidades não-banhadas pelo mar. Esse modo de investigação

revelou significados das interações desses grupos com a Natureza, contribuindo

tanto para a reflexão a respeito da relação Ser humano e Natureza quanto da relação

lazer e trabalho. Já para analisar como a relação Ser humano e Natureza se situa na

produção científica do campo denominado Educação Física, partiu-se para a análise

documental das comunicações científicas apresentadas em três edições do

CONBRACE.

A classificação para os modos de investigação e técnicas de coleta é

fundamentada por BRUYNE, HERMAN e SCHOUTHEETE (1977) e apresentada,

juntamente com seus usos e algumas características de seu emprego, nas TABELAS

2 e 3.
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TABELA 2 – A experimentação de campo como modo de investigação.

Experimentação de campo
Quase-experimentação

Posição do
pesquisador

Papel do
pesquisador

Objetivo da
pesquisa

Formulação da
Problemática

Variável(eis)
Experimental(ais) Tratamento

observador/
passivo análise explicação da

mudança hipóteses explícitas
pouco numerosas,
selecionadas e não

provocadas
não reativo

TABELA 3 - Principais usos e características de três modos de coleta.

Modos de
coleta

Tipo de
informações

Escolhas
técnicas Obstáculos a minimizar Vantagens

relativas
Entrevista

(oral)

Livre

sobre um
tema geral

fatos observados
e/ou opiniões
expressas; mudanças
de atitudes, de
influências; evoluções
dos fenômenos;
significação das
respostas; conteúdo
latente.

seleção dos
informantes
(aptos e
dispostos a
responder):
amostra;
pessoas
“competentes”

barreira para comunicação;
relação artificial; mecanismos
de defesa (fuga, recusa, etc.);
estado de informação aleatório
dos respondentes;
subjetividade; disparidade entre
declarações e comportamentos;
inadequação dos conceitos com
o real, dificuldade de linguagem,
incompreensões.

incitações a responder
(acolhimento. Desejo,
etc.); quantidade e
qualidade aumentadas
das informações,
problemas mais
complexos ou mais
carregados
afetivamente;
flexibilidade.

Observação

Direta

observador
externo

caracteres ou
propriedades de um
número de
acontecimentos ou de
unidades; vários
caracteres ou
propriedades da
mesma situação ou
do mesmo objeto;
ações constatadas,
explicações
recebidas,
significações
referidas; incidentes
ou histórias, fatos
recorrentes.

seleção dos
dados;
necessidade de
sistematizar as
anotações.

quadro de referência; sujeito
observado comportando-se de
modo diferente do que sozinho;
comportamento diferente do
pensamento; condutas
ambíguas; imprecisão; acúmulo
inútil dos dados; observação
intencional; interpretação expost
das notas

Análise
documental

Fontes

fatos, atributos,
opiniões,
comportamentos,
evoluções, tendências
(exploração, pré-
pesquisa; verificação
de hipóteses).

análises do
conteúdo:
qualitativa
(necessidade de
uma crítica
histórica;
autenticidade,
valor; motivos e
condições do
texto);
quantitativa
(escolha dos
textos; descrição
quantificada do
texto;
determinação
das unidades)

dificuldade de interpretação
(sentido das palavras, contexto)

instrumentos “não
reativos”; economia de

tempo e de dinheiro
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4.1 Fundamentação teórico-conceitual

As obras Metodologia das Ciências Humanas (OLIVEIRA, 1998) e Vidas

compartilhadas: cultura e co-educação de gerações na vida cotidiana (OLIVEIRA,

1999), fundamentaram a trajetória metodológica da pesquisa de campo. A primeira

foi organizada em torno do referencial das Ciências Humanas com o objetivo

específico de auxiliar com orientações, as análises dirigidas aos “Estudos do Lazer”.

Privilegia as relações entre sujeito e objeto de pesquisa realizadas não pelo

distanciamento que se faz em nome de uma ciência que postula a ruptura com o

senso comum e com as primeiras impressões para ordenar o conhecimento através

de preceitos lógicos (OLIVEIRA, 1998). Já a segunda - um estudo do universo

cultural construído pela ação cotidiana de avós e netos - contém lições

metodológicas de outra natureza, relativas à condução dos instrumentos de

pesquisa, à relação e aproximação com os sujeitos pesquisados e ao procedimento

de utilização dos dados coletados, que se mostraram essenciais para investigar os

modos de lidar com a Natureza, vividos por pescadores e surfistas. Pessoas das

quais se teve que aprender a se aproximar, a se fazer entender, a trabalhar as

diferenças, “... pessoas que não são espelhos de mim mesmo” (OLIVEIRA, 1999, p.

54). São outros que, conjuntamente com o pesquisador, se relacionam como sujeitos

e objetos na pesquisa, “ambos se constituem reciprocamente, alternando entre si as

condições de criador e de criatura.” (p.55). Se é sujeito enquanto se indaga, procura

saber; objeto enquanto se ouve e registra, enquanto um meio de receber e transmitir

a memória de alguém (BOSI, 1983).

A obra O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde

(MINAYO,1993) que introduz a abordagem qualitativa no campo da pesquisa social

em saúde foi a referência utilizada tanto para a análise das entrevistas quanto da

produção científica relacionada às temáticas ambientais.
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4.2 A experimentação de campo

4.2.1 O recorte para a experimentação de campo

O caminho para tratar da temática foi baseado nas formas de ver, sentir e

compreender a Natureza e as ações humanas nesse ambiente, que se deram junto

às experiências vividas no litoral norte paulista. Particularmente, em duas cidades:

Caraguatatuba, região que, desde a infância, representou o ponto de partida para

diversas experiências, protagonizadas na própria cidade ou em seus arredores;

Ubatuba, em especial a praia de Itamambuca32, local do batismo nas peripécias

corporais mais audazes com as águas e com as ondas, por meio do bodyboard e do

surfe. Assim, durante esses tantos anos de litoral, o que aflorou da interação com o

mundo natural, com o mar, com as pessoas e os olhares sobre a Natureza, turistas e

caiçaras, contribuíram por definir não só a escolha do tema, mas do ambiente e da

população de pesquisa.

De certa maneira, sempre chamou atenção as particularidades que o viver

em meio a paisagens emolduradas pelo oceano, pela bela exibição do firmamento e

exposição das matas parece privilegiar. Especificidades como uma determinada

compreensão da Natureza expressa nas ações do corpo - no caso, do caiçara - que,

em uma ou outra medida, difere da compartilhada pelos habitantes das sociedades

urbano-industriais. Só para exemplificar, quantas e quantas vezes não se destacou a

fluidez com que os habitantes locais da praia deslizavam sobre a face das águas,

parecendo saber exatamente onde as ondas iriam despontar enquanto levas de

surfistas de finais de semana se movimentavam num vai-e-vem afoito na tentativa de

pegar as esperadas ondas; ou ainda, quão freqüente as suposições sobre o tempo

não vieram certeiras da boca dos pescadores, conhecedores dos sinais da Natureza,

para surpresa dos turistas que, desprevenidos e incrédulos, se viram pegos por suas

artimanhas. Não que tal conhecimento não possa partir de algum morador da capital

32 A praia de Itamambuca está localizada a 12,6 km ao Norte do centro da cidade de Ubatuba. Ao se percorrer as
vias de acesso que partem da rodovia Rio-Santos (BR-101), percebe-se a existência de um condomínio de alto
padrão, pousadas e campings. Famosa por suas ondas favoráveis à prática do surfe, sendo por isso palco de
diversos campeonatos nacionais e internacionais da modalidade, tem areias brancas e soltas, vegetação de
restinga e o Rio Itamambuca desembocando no lado direito da praia.
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que, fascinado pelos encantos naturais ou instigado pelo amor à uma dada prática,

como surfar, pescar ou velejar, aprende a se afinar um pouco mais às vozes do

mundo natural. Mas há diferenças.

Membros das comunidades tradicionais como caiçaras e pescadores

artesanais, fundamentam seu agir na leitura da Natureza que se construiu com o

tempo, onde se acham histórias e ensinamentos dos antepassados, onde está uma

maneira particular de apropriação comunal dos espaços e recursos naturais. Saber

adquirido em torno do contato com a Natureza, característico de sua visão de mundo

e baseado na intuição, percepção e vivência que difere dos saberes compartilhados

na sociedade urbano-industrial.

Como visitante da praia, banhista e surfista, foi possível perceber tais

diferenças principalmente por meio das águas. Definiu-se, então, o recorte para

pensar a relação Ser humano e Natureza, auxiliando no enfoque da complexidade

contida em temáticas como o lazer e o trabalho. Este se deu por meio do agir de

pescadores e surfistas no mar.

4.2.2 Aproximação do campo

A necessidade de diminuir o distanciamento entre pesquisador e

pesquisados tão logo se mostrou pelo sentimento de desconfiança dos pescadores

para com alguém que não faz parte do mundo deles e, portanto, suscetível a ser

confundido com alguma pessoa que viesse, de alguma maneira, a prejudicar suas

atividades pesqueiras. Isso levou à uma aproximação mediada por intermediários,

pessoas que auxiliaram na apresentação junto aos informantes e diminuíram o

constrangimento numa eventual recusa à participação na pesquisa, além de terem

ajudado no esclarecimento dos propósitos da mesma. Estratégia que até mesmo

possibilitou o estabelecimento de laços de afetividade. No entanto, sempre mediante

a consciência de que o estreitar das relações não esfacelaria as diferenças, não

transformaria o “eu” num “eles”, como alerta OLIVEIRA (1999) em seu trabalho.
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Assim, para as coletas de dados junto à comunidade de pescadores de

dois entrepostos pesqueiros33 - o da praia dos Camaroeiros34 e da praia de Porto

Novo, na cidade de Caraguatatuba -, foi estabelecido contato prévio com o

presidente da Associação dos Pescadores para pesquisa no primeiro local, e com

funcionária da Colônia de Pescadores Z-8 “Benjamin Constant”35 para a coleta de

dados no segundo local. Vale informar que a Colônia de Pescadores Z8 “Benjamin

Constant”, assistia a todos os pescadores participantes da pesquisa.

No caso dos surfistas, o contato para as entrevistas não se deu através de

mediadores. Para sua realização, em dois finais de semana na praia de Itamambuca,

em Ubatuba, a aproximação esteve travestida do cuidado de abordá-los após a

prática do surfe, quando estivessem na areia ou saindo do mar e sozinhos. De

acordo com OLIVEIRA (1999), é preciso que o sujeito se sinta livre, pronto para se

expressar e que seja dono de seu depoimento. Isso implica, ainda conforme o autor,

na escolha correta do momento para a entrevista, em aprender a ser paciente, a

conviver com o tempo dos entrevistados, alimentar as conversas conforme a

receptividade, evitar os limites da inconveniência. Essas preocupações, então,

minimizaram possíveis incômodos causados pela insistência na participação da

pesquisa em face do interesse e ansiedade, por parte dos participantes, em surfar;

assim como diminuíram a chance de que o entrevistado fosse, de alguma forma,

importunado ou manipulado pela presença de outros, o que culminaria na obtenção

de resultados insatisfatórios nas entrevistas.

33 Informações baseadas em entrevista com o Sr. Odair Ezequiel dos Santos, Presidente da Colônia de Pescadores
Z-6, e entregues pelas mãos de funcionária da Colônia de Pescadores Z-8 “Benjamin Constant”, relacionam 120
pescadores na praia dos Camaroeiros, 40 dos quais possuem empregos indiretos, e 60 pescadores na praia de
Porto Novo, com 15 trabalhando também com empregos indiretos. Todos eles operam com redes-de-espera e
arrasto-camarão em embarcações de 12 metros.

34 A praia dos Camaroeiros tem esse nome devido aos cardumes de camarão que buscam o remanso protegido por
molhes de pedras localizado no canto esquerdo da enseada, junto a foz do rio Guaxinduva.

35 A Colônia de Pescadores Z-8 “Benjamin Constant”, de Caraguatuatuba, funciona como uma associação dos
trabalhadores do mar. Os pescadores artesanais sócios da colônia, pagam uma tarifa anual (única fonte de renda
das Colônias de Pescadores) para terem acesso, extendido à família, à bolsas de estudo, atendimento
odontológico, clínico geral, pediátrico e ginecológico. Além disso, a colônia organiza e providencia a
documentação de pesca, encaminha os registros dos barcos para a Capitania dos Portos em São Sebastião, paga o
seguro-desemprego (necessário na época do defeso, período entre 15 de fevereiro e 15 e maio, em que a pesca do
camarão é proibida), fornece assistência social e elabora os pedidos de aposentadoria. No entanto, tais atribuições
nem sempre são cumpridas por razões administrativas, falta de incentivos, más condições financeiras ou por
dificuldades de desenvolvimento do poder agregativo (LEITE, 2001).
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A FIGURA 2 apresenta pormenores da caracterização da amostragem,

ilustrações dos sujeitos e do local da experimentação de campo.

local

Ubatuba – SP
Praia de Itamambuca

6  , 23 - 41 anos
residentes em São Paulo - SP

formação superior
1 a 29 anos de prática

Surfistas

sujeitos
local

Caraguatatuba – SP
Praia dos Camaroeiros

8  , 1  , 28 - 71 anos
residentes em Caraguatatuba - SP

mínimo de 10 anos de prática

Pescadores

sujeitos

Porto Novo

FIGURA 2 - Amostra e ambiente da experimentação de campo.

4.2.3 As entrevistas livres

Para a realização das entrevistas36, à medida que o foco do trabalho se

deu a partir do olhar da Educação Física como mediadora da análise do

relacionamento Ser humano e Natureza, as perguntas “qual o significado da

Natureza para você?”; “qual o significado do mar para você?” e “qual o significado do

surfe/pesca para você?”, foram realizadas, em um encontro por entrevistado, de

forma que os participantes pudessem discorrer livremente sobre o tema. No entanto,

como OLIVEIRA (1999) lembra, com as circunstâncias “fui aprendendo a aprimorar

roteiros, corrigir expressões que comportassem dúbio sentido, suprimir perguntas

inadequadas... com elas fui, enfim, me fazendo como entrevistador.” (p. 59-60).

Assim, no decorrer das entrevistas, outras perguntas foram formuladas no sentido de

esclarecer as já explicitadas, bem como estimular suas respostas.

36 Cabe ressaltar que os sujeitos foram informados sobre a utilização de seu depoimento, recebendo
esclarecimentos necessários em relação à pesquisa, lhes sendo entregue o termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (ANEXO III). Esse projeto de pesquisa foi avaliado e recebeu parecer favorável da Comissão de
Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte da USP (ANEXO IV).
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Por último, é importante ressaltar que a realização das entrevistas

aconteceu com o pleno consentimento e esclarecimento de todos os integrantes da

pesquisa. Mas como passos importantes para a conquista da participação e

confiança dos sujeitos, enfatizados por OLIVEIRA (1999), a aproximação junto aos

colaboradores não se deu sem a apresentação do pesquisador, do projeto e

objetivos de pesquisa, menção da instituição na qual o trabalho está vinculado, como

também sem a justificativa da escolha dos grupos participantes; de forma a

estabelecer, sempre que possível, uma conversa inicial com os entrevistados.

4.2.4 As observações diretas

O exercício de observação foi também utilizado como mais um recurso

para apreender elementos que não poderiam ser registrados com a entrevista. Não

se limitou apenas a captar gestos, olhares, desprendimentos, silêncios e modos de

relacionamentos com os outros que poderiam se revelar no momento das

aproximações com os sujeitos; mas se estendeu também às cenas anteriores e

posteriores ao momento da entrevista, protagonizadas também por outros

integrantes dessas populações que não os entrevistados. O que foi captado por meio

dos instrumentos de pesquisa integrou-se aos sentimentos e sensações, visto que

“também do ponto de vista dos sentimentos partilhados, sujeito e objeto parecem

conformar-se alternativamente com influências e relações recíprocas” (OLIVEIRA,

1999, p.61). Nesse sentido, o aprendizado e a variedade de sensações que se

construiu na sucessão de situações que privilegiaram se aproximar um pouco mais

dos modos de viver de caiçaras e surfistas - saber onde moram; como os surfistas

passam os dias no litoral; quais os rituais implícitos na caçada às ondas; as relações

face a face com essas pessoas - muniram de mais elementos a análise dos dados.

4.3 A análise documental

Para se verificar as apropriações das questões ambientais pela sociedade

científica do campo da Educação Física, as comunicações apresentadas nas edições

do CONBRACE dos anos de 2001, 2003 e 2005 foram investigadas. Essa opção
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justifica-se pelo fato do CONBRACE constituir-se em um evento de referência na

área da Educação Física - realizado a cada dois anos - que expressa a intenção de

viabilização de canais de produção e difusão de saberes. Vale ressaltar que este

congresso é uma realização do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE),

instância que agrega grupos de pesquisadores com interesses afins em temas

específicos, em pólos de reflexão, produção e difusão de conhecimento, os

chamados Grupos de Trabalho Temáticos (GTTs)37.

Assim, procedeu-se a um mapeamento das comunicações científicas que

versassem a respeito de questões relativas à Natureza, tanto no formato oral quanto

sob forma de pôster. E em seguida, procurou-se denotar o caráter reflexivo dos

trabalhos apresentados em uma das edições do evento. Essas etapas são

posteriormente especificadas.

O referencial metodológico que embasou a análise da produção científica

foi MINAYO (1993).

4.4 Resultados e análise dos dados

4.4.1 Entrevistas e observações

Essa pesquisa envolveu oito pescadores, uma pescadora e seis surfistas,

estudados a partir de sua convivência com a Natureza.

Não houve restrição quanto à idade e ao sexo, tempo de pesca e surfe,

nem ainda se buscou garantir um número homogêneo de sujeitos.

No entreposto pesqueiro da praia dos Camaroeiros, em dois dias foram

entrevistados cinco pescadores artesanais do sexo masculino, de 28 a 56 anos. Já

quatro pescadores, sendo três homens e uma mulher com idade entre 24 a 71 anos,

foram avaliados no bairro de Porto Novo. A coleta nesse bairro também foi realizada

37 Os GTTs, instâncias organizativas estabelecidas a partir do X CONBRACE (1997), vêm se firmando como
espaços fundamentais na estrutura do CBCE. Estruturados a partir de uma Coordenação Nacional vinculada ao
departamento científico do CBCE e constituído por um coordenador e um Comitê Científico são hoje: Atividade
Física e Saúde; Comunicação e Mídia; Corpo e Cultura; Epistemologia; Escola; Formação Profissional/Campo de
Trabalho; Memórias da Educação Física e Esporte; Movimentos Sociais; Pessoas Portadoras de Necessidades
Especiais; Políticas Públicas; Pós-graduação; Recreação e Lazer e Rendimento de Alto Nível. Essas informações
foram obtidas na internet em: <http://www.cbce.org.br/apresentacao.htm>.
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em dois dias, sendo que duas entrevistas se deram no próprio entreposto e outras

duas, nas casas dos pescadores. Esses pescadores agem nas águas de Ilhabela ao

litoral sul do Rio de Janeiro, no mínimo há 10 anos até se perder a conta de quantos

foram os anos passados no mar. Tal como acontece para o pescador mais idoso

que, embora recentemente impedido de sair ao mar por um incidente que resultou

em uma úlcera em sua perna, relata que ainda sonha com a pesca, com lágrimas

nos olhos.

Na praia de Itamambuca, em dois finais de semana, foram pesquisados

seis surfistas do sexo masculino, com idade entre 23 e 41 anos, residentes na capital

de São Paulo, com nível superior de formação e freqüência de prática de um a 29

anos. Esses surfistas, instigados pelo fascínio por deslizar por sobre as ondas, nos

finais-de-semana, férias, feriados e demais dias de folga, percorrem todo o litoral à

procura das ondas. Ou seja, embora alguns deles possuam casa no condomínio

situado em Itamambuca ou em outras praias de Ubatuba, variam o local da prática do

surfe conforme a praia que apresente melhores condições do mar para tal. Mesmo

assim, fizeram questão de ressaltar a preferência em surfar em praias como

Itamambuca ou em outras como a praia do Félix por apresentar maior conservação

da Natureza.

A análise dos dados se deu no sentido que o olhar que parte do

pesquisador da área da Educação Física desvendasse aspectos pertinentes à

discussão no campo específico do conhecimento. Novamente, o estudo de

OLIVEIRA (1999), foi a orientação para que não se incorresse na atitude pretensiosa

de imaginar que o poder criador dos sujeitos pesquisados só poderia

verdadeiramente se revelar sob a mediação das lentes, do olhar, das reflexões do

pesquisador. Relação onde, dos “dominados” – citando CHAUÍ38 (apud OLIVEIRA,

1999, p.54) - “comparsas involuntários dos dominantes, os ‘objetos’ de pesquisa” que

“penetram nas pesquisas universitárias sob a lente dos conceitos dominantes”, é

suprimida a condição de sujeitos, ao invés da proposta de alternância e relação de

reciprocidade sujeito e objeto enfatizada por OLIVEIRA (1999).

38 CHAUÍ, M, S. O que é ser educador hoje? Da arte à ciência: a morte do educador. In: BRANDÃO, C. R. (Org.)
Educador: vida e morte, 2. ed., São Paulo, Graal, 1982, p. 70.
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A proposta de MINAYO (1993) embasou a análise dos dados. Dessa

forma, primeiramente se procedeu à ordenação dos dados coletados. Após a

transcrição literal das entrevistas o material foi lido com a preocupação de identificar

um início de classificação, ou seja, momento onde, a princípio, se busca “apreender

as estruturas de relevância dos atores sociais, as idéias centrais que tentam

transmitir e os momentos-chaves de sua existência sobre o tema em foco.” (p.235).

Em seguida, verificou-se em que medida essas estruturas eram recorrentes nas

diversas narrativas elegendo os temas mais relevantes, embora não se pôde

desprezar aspectos não enfatizados conjuntamente.

Para as observações, a leitura do material colhido num diário de campo

apontou dados referentes à convivência em grupo, com a Natureza e reações e

expressões do corpo, dentre outros. Essas observações articularam-se então às

experiências transcorridas nas narrativas e observações, assim como às que se

acumularam pelo contato com essas populações ao longo da vida. Isso se efetuou

com o intuito de, para melhor atingir os objetivos propostos, estabelecer um diálogo

entre as vivências do pesquisador, a literatura e as contribuições dos sujeitos

envolvidos na pesquisa.

4.4.2 A análise documental

Dentre os 1.110 trabalhos existentes em três edições do CONBRACE

(2001, 2003 e 2005), foi verificada a freqüência de comunicações que fizessem

referência à questões ambientais em relação à totalidade de trabalhos realizados,

como também se identificou a distribuição dessas discussões nas diferentes

categorias de trabalho39 dos eventos.

39 As categorias de trabalho no CONBRACE são definidas de acordo com os temas dos Grupos de Trabalho
Temáticos (GTTs). São elas: Atividade Física e Saúde; Comunicação e Mídia; Corpo e Cultura; Epistemologia;
Escola; Formação Profissional/Campo de Trabalho; Memórias da Educação Física e Esporte; Movimentos
Sociais; Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais; Políticas Públicas; Pós-graduação; Recreação e Lazer e
Rendimento de Alto Nível.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


29

Após isso, realizou-se a leitura da produção científica40 do ano de 200341,

a fim de avistar de que maneira os esforços despendidos para pensar as conexões

da Educação Física com a Natureza traduziam a visão acerca da relação Ser

humano e Natureza.

Para a análise das comunicações, seguiu-se a metodologia de

interpretação proposta por MINAYO (1993), que aponta para a elaboração de

Categorias Analíticas “capazes de desvendar as relações essenciais...” (p.233).

Nessa pesquisa, as categorias foram: “Ser humano”, “Natureza”, “Lazer”, “Trabalho”,

“Educação Física” e “Práticas Corporais”. A partir daí, descobertos os núcleos de

sentido em torno das categorias, denotaram-se os valores de referência,

fundamentos da teoria.

5 ANÁLISE DOS DADOS

5.1 A produção científica42

5.1.1 Educação Física e temáticas ambientais: freqüência e porcentagem

O panorama fornecido pelos resultados da pesquisa possibilitou visualizar

que o campo científico tem se empenhado em pensar as conexões da Educação

Física com a Natureza. Entretanto, os dados demonstraram a escassez dessas

produções, tendo como base a totalidade das realizações científicas dos eventos

analisados: CONBRACE 2001, 2003 e 2005.

Como é possível notar nas TABELAS 4 e 5, dos 1.110 trabalhos

realizados nas três edições, existem 33 (3,0%) em temáticas ambientais. Verifica-se

13 deles (3,2%) dentre as 405 produções do ano de 2001; sete (2,2%) dentre os 315

40 Ainda que a análise dessa produção contemple comunicações orais e pôsteres, a norma para apresentação dos
mesmos, exigida pelo CBCE, de 20.000 a 30.000 caracteres, com espaço, para o primeiro formato e de 10.000 a
15.000 caracteres, com espaço, para os pôsteres, permitiu um contato satisfatório com as discussões neles
contidas.

41 Escolheu-se analisar as produções científicas desse ano por representar o ano de ingresso no curso de Mestrado.

42 A produção científica pode ser contemplada no ANEXO I.
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trabalhos apresentados em 2003; e 13 (3,3%) dentre as 390 comunicações da última

edição do evento, em 2005.

TABELA 4 - Distribuição da freqüência dos trabalhos apresentados

2001 2003 2005
Temáticas Vários Natureza Vários Natureza Vários Natureza

O* P* O P O P O P O P O P

Ativ. fís. e saúde 23 34 0 0 10 5 0 0 28 9 0 0

Mídia 9 4 0 0 21 8 0 0 26 9 0 0

Epistemologia 25 5 0 0 22 2 0 0 26 9 0 1

Escola 23 41 0 0 20 9 0 0 22 33 0 0

Formação prof. 31 15 0 1 20 18 1 0 20 15 1 0

Mem., cult.,corpo** 29 15 0 0 28 29 2 0 50 26 1 0

Movim. sociais 19 12 0 0 12 11 0 0 12 11 0 0

Educ. fís. adaptada 15 8 0 0 18 5 0 0 17 5 0 0

Políticas públicas 16 2 0 0 16 2 0 0 13 1 0 0

Pós- graduação 4 0 0 0 1 2 0 0 4 1 0 0

Recreação/lazer 23 22 6 6 18 24 2 2 16 17 5 5

Rendimento 18 12 0 0 11 3 0 0 15 5 0 0

235 170 6 7 197 118 5 2 249 141 7 6
Total

405 13 315 7 390 13
* O: apresentação oral; P: pôster
** Essa temática, na edição do CONBRACE de 2005 foi dividida em duas: Corpo e Cultura e Memórias da
Educação Física e Esporte. Para fins de avaliação nesse trabalho, foram analisadas conjuntamente, seguindo
classificação das edições anteriores do Congresso.

TABELA 5 - Percentual total (%) de trabalhos relativos à Natureza

2001 2003 2005 2001 - 2005
Oral 2,6% 2,5% 2,8% 2,6%

Poster 4,1% 1,7% 4,3% 3,5%
Total 3,2% 2,2% 3,3% 3,0%

Entretanto, essas discussões se concentraram em apenas algumas

subáreas do Congresso, conforme demonstrado na TABELA 6.
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TABELA 6 - Percentual (%) do total de trabalhos relativos à Natureza distribuídos nas
diferentes temáticas do Congresso (CBCE).

Temáticas 2001 2003 2005 2001 - 2005

Epistemologia - - 7,7% 3,0%

Formação profissional 7,7% 14,3% 7,7% 9,1%

Memória, cultura e corpo - 28,6% 7,7% 9,1%

Recreação e lazer 92,3% 57,1% 76,9% 78,8%

Na categoria ‘epistemologia’ pode ser encontrado apenas um trabalho no

ano de 2005, o que representa 3,0% do total de comunicações relacionadas às

questões ambientais, conforme demonstrado na TABELA 5. Já em ‘formação

profissional’, há um trabalho em 2001 e um em 2003, ou seja, 9,1% dos trabalhos.

Produções que tratam da Natureza em conexão com o grupo ‘memória, cultura e

corpo’, ocupam 9,1% das comunicações, sendo duas realizadas em 2003 e uma em

2005. Agora, dentre as comunicações que referenciam o mundo natural, a maior

parte, ou melhor, 78,8% se enquadra na área ‘recreação e lazer’, com doze trabalhos

em 2001, quatro em 2003 e 10 em 2005. Nesta última, as construções em torno dos

esportes de aventura e outras práticas corporais na Natureza são mais freqüentes.

Portanto, nota-se ainda a presença de um espaço para a formulação de discussões e

práticas relacionadas à Natureza possível de ser apropriado por outras subáreas que

integram o universo da Educação Física.

5.1.2 O conteúdo dos trabalhos

A leitura dos trabalhos, comunicações orais e pôsteres apresentados no

CONBRACE do ano de 2003, permitiu reconhecer como, por meio desse pólo

específico de difusão de saberes, são manifestas as visões de lazer, trabalho,

Educação Física, Ser humano e Natureza.

Olhar a heterogeneidade das discussões, como apresentado na TABELA

7, revela a maioria delas vinculadas à temática ‘recreação e lazer’, como já
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demonstrado anteriormente43, bem como evidencia a pesquisa bibliográfica como

principal recurso metodológico para a realização das pesquisas.

TABELA 7 - Metodologia e palavras-chave dos trabalhos relacionados à questões
ambientais do CONBRACE 2003.

TemáticasCONBRACE
2003 Recreação e

Lazer
Memória,

cultura e corpo
Formação

Profissional
Resumos 1 2 3 4 5 6 7

Palavras
chave

Escalada;
sociabilidade

Vivências
lúdicas e
natureza

Atividade
física,

esporte,
retorno à
natureza

Educação
ambiental

Etnia;
visões de
corpo e

natureza

Natureza;
Educação

Física;
Método
Natural

Educação,
cultura corporal;

natureza

Met.*
Pesquisa

bibl.** e de
campo

Pesquisa
de campo

Pesquisa
bibl.

Pesquisa
bibl.

Análise
bibl. e

documental

Análise
bibl. e

documental
Pesquisa-ação+

* Met.: metodologia;
** bibl.: bibliográfica
+ Essa metodologia, no trabalho analisado, se constituía como proposta a ser futuramente desenvolvida.

Com a leitura e análise dos trabalhos puderam ser desvelados os

embasamentos das discussões compartilhadas nesse evento em particular.

Logo, a seguir, elucidam-se os olhares sobre o Ser humano, a Natureza, o

lazer, o trabalho e a Educação Física, conduzidos a partir de cada Grupo de Trabalho

Temático.

a) GTT Recreação e Lazer:

Os estudos nesse grupo relacionam-se à questões de ordem conceitual do

lazer e suas intersecções com as distintas categorias com as quais estabelece nexos

comunicativos (recreação, trabalho), vistas a partir da Educação Física como área de

conhecimento (http://www.cbce.org.br/apresentacao.htm).

Dentre as reflexões que englobam as questões ambientais percebe-se,

por exemplo, a visão do Ser humano como organismo que interage com o meio

(Resumo 1), integrante de uma rede viva cujo elo se dá com todos os seres

(Resumos 1 e 3). Numa relação mútua, o Homem transforma e altera o ambiente e

ao mesmo tempo, é produto do meio, sendo tomado por estímulos externos que nele

43 Cf TABELAS 4, 5 e 6.
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provocam reações que se expõem corporalmente. Do mesmo modo que se aponta

tal ligação entre Homem e ambiente, se nota também a percepção que fragmenta o

que seria seu ambiente interno, sua natureza, quando se faz referência às divisões

entre corpo, mente e espírito (Resumo 1). Outra compreensão de Homem que

desponta nas discussões, é embasada pela vertente biológica (Resumo 2) ao

enfatizar o sedentarismo e as doenças crônico-degenerativas como agravos que se

abatem sob o Homem moderno, que atingem sua saúde (Resumo 2), saúde física,

cujo significado pode ser entendido como ausência de doença. Enfim, males

decorrentes do progresso que se apresenta com a evolução do Homem. Aliás, essa

idéia de evolução, está presente nos resumos (Resumos 1 e 2), como também a

necessidade de mudanças, de “evolução do Homem” realizável pelo surgimento de

novos hábitos e critérios que possam otimizar o bem-estar (Resumo 1), garantir a

continuidade e qualidade de vida (Resumo 4).

Já a Natureza é vislumbrada como o grande pulmão do planeta, é

personificada na figura materna que sofre com ações humanas tais como a produção

de lixo, o desmatamento, a poluição, a degradação ambiental de maneira geral

(Resumo 2 e 4) e é vista como meio indispensável à sobrevivência humana.

De maneira geral, as reflexões consideram que as questões ambientais

abrangem o processo social arraigado no modelo capitalista e, dessa forma, estão

relacionadas a problemas como má distribuição de renda, exploração do solo,

violências, desigualdade étnico-social e emergência de doenças, dentre outros.

Nesse contexto de crise multidimensional, a Natureza aparece como local de

expressão da corporeidade, onde as experiências junto a ela podem ajudar num

processo de transformação pessoal que culmine em novas ações direcionadas a

uma vida melhor.

As conceituações e significados relacionados às práticas corporais na

Natureza são diversos. Há uma dimensão físico-biológica que atribui às atividades

físicas44 (Resumo 1 e 3) a função de promoção do bem-estar pessoal e social, e

visualiza a Natureza como instrumento nessa direção. Um local de diversão e

relaxamento para onde se foge do barulho, poluição, se alivia o estresse e os males

44 Esse conceito pode ser definido como qualquer movimento corporal produzido pelo músculo-esquelético que
resulte em gasto energético acima do nível basal. (CASPERSEN; POWELL & CHRISTENSEN, 1985).
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que afetam o organismo (Resumo 3). Mesmo as emoções são vistas pelo prisma

orgânico. Uma vez que podem atuar como centro de malefícios do organismo, deve-

se gerar emoções positivas para reações benéficas (Resumo 1). Dentre as formas de

relacionamento com a Natureza são citadas também as vivências na natureza, onde

estão inclusas a caminhada, a expressão corporal, e a criação de movimentos em

torno das habilidades básicas como saltar, girar, trepar e etc. (Resumo 2). Agora

mais freqüente, como se percebe na maioria dos trabalhos, são as referências aos

esportes de aventura, relacionados a favorecimentos individuais como a satisfação

pessoal, a autoconfiança, liberdade, prazer, conhecimento e controle do corpo;

coletivos, como a sociabilidade, a cooperação, a emoção compartilhada inclusive

entre praticantes de diferentes níveis sociais, e também relacionados ao surgimento

de novas formas e relações com a Natureza, como resultado do contato com

espaços naturais instáveis, improváveis e inusitados.

As contradições que surtem do modo de vida capitalista também se

mostram em algumas problematizações que abordam tais práticas. Dentre elas,

ressalta-se a influência do capitalismo na criação de novas aventuras e necessidades

de consumo para vivê-las – modismos e o consumo de equipamentos -, o incentivo à

prática, a influência da mídia no que diz respeito ao fenômeno esportivo, como

propagadora da falsa sensação de contato com a realidade, da espetacularização,

fragmentação e descontextualizaçao do fenômeno esportivo (Resumo 3) e a

segregação social existente em modalidades do esporte de aventura de prática

elitista, onde apenas uma clientela selecionada pode se dedicar a treinos e custeá-la.

Nesse sentido, há a alegação de que o esporte ecológico deve-se revestir de outros

valores, uma vez que a ecologia rompe com valores vigentes na sociedade (Resumo

3).

Sendo assim, as indagações relativas à tais interações com a Natureza

surgem no sentido de questionar se esta não serviria apenas de cenário para tais

práticas, se não seria mais um equipamento para sua realização ou um local de

atividades para servir de satisfação e prazer, onde conhecimento e proteção

ambiental parecem ser irrelevantes para os praticantes que assumem o marketing de

“ambientalmente corretos”, sem necessariamente o serem (Resumo 3 e 4).
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Em algumas discussões, se percebe a dinâmica social que opera no

trabalho conferida aos esportes de aventura. Faz-se alusão a eles como meios para

transportar o Homem a um ambiente onde é possível lidar com os desafios da vida

contemporânea, imersa no capitalismo, por meio de uma situação de jogo, com

riscos, experiências e provocações naturais que ajudam nas relações de trabalho

(Resumos 1 e 4).

Em que pesem críticas e indagações, as práticas na natureza são

enfatizadas e colocados como reação à atividade atual repleta de efemeridade e

superficialidade (Resumo 3). Como soluções encontradas diante da profusão dos

atributos do mercado nas práticas corporais e na própria Natureza, estão: a

adaptação do ambiente às necessidades do praticante, já que a noção de gratuidade

está presente na Natureza permitindo o acesso a todos; a fruição na Natureza

realizada de forma simples, sem a necessidade de equipamentos especializados

(Resumo 3) e os esportes de aventura como proposta de lazer onde o lidar com o

imprevisível obriga a interação com a Natureza e o amadurecimento como Ser

humano, onde se conquista o necessário comprometimento pessoal, social e

ambiental.

Tempo de lazer e tempo de trabalho aparecem numa relação antinômica.

Relata-se o aumento do tempo livre nos dias atuais, sendo este tempo o momento de

contribuições individuais e coletivas que influenciam o desenvolvimento pessoal e

social. O lazer também aparece como produto cultural que gera empregos, bens e

serviços, que estimula o crescimento do potencial turístico das áreas naturais.

A relação da Educação Física com a Natureza é feita por meio dessas

práticas do corpo, esportes de aventura e outras experiências na Natureza. Chama-

se atenção à necessidade dos profissionais em conhecer mais a respeito dos

esportes de aventura bem como se atualizar a respeito de temas colocados como,

“verdadeiramente atuais e necessários à vivência social”, como Saúde, Esporte,

Lazer, Ecoturismo, Sociabilidade, Corporeidade e Crescimento dos Esportes de

Aventura (Resumo 1). Instiga-se como se pode incentivar alunos “a consumir”

Esportes de Aventura de forma consciente de forma a “não deixar rastros humanos”,

sugerindo o exercício que pode ser realizado em lugares mais agradáveis e de forma

prudente, “sem sujar ou derrubar árvores”, tendo bom senso para “retribuir à
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Natureza o que ela já nos forneceu” (Resumo 3). Em outro trabalho, relata-se a

experiência na Natureza por meio dos esportes de aventura, atendendo aos objetivos

educacionais da Educação Física como o desenvolvimento de habilidades motoras,

capacidades físicas e fundamentos esportivos específicos; o exercício da cooperação

e comunicação, no nível coletivo, da auto-estima e segurança, no pessoal, da

tomada de decisão e resolução de problemas, no nível cognitivo, e, no físico, da

aptidão e desenvolvimento de habilidades motoras (Resumo 4). Ainda relata-se que

outras possibilidades de interação com a Natureza poderiam se dar pela adaptação

de exercícios realizados em lugares fechados à ambientes naturais bastando “ter

criatividade para deixar a preguiça de lado”. Dessa forma sugere-se adaptar o

ambiente às necessidades do praticante (Resumo 3).

Clama-se também para a necessidade de pensar em conteúdos para a

formação profissional. Mas não se vê discussões mais aprofundadas nesse sentido.

Há uma proposta de intervenção, mas não diretamente vinculada à formação

profissional, apresentando as vivências na natureza reverenciando o componente

lúdico como elemento que favorece o processo de educação ambiental, uma vez que

auxiliam na transformação social das comunidades envolvidas no projeto educacional

(Resumo 2). Há também uma reflexão no sentido de apresentar uma proposta de

educação ambiental para a atuação do profissional de Educação Física. Essa

discussão é desenvolvida em torno do saber experiencial, que permite estimular a

participação, por meio de um aprendizado seqüencial dividido em estágios, mediante

regras de ensinamento ao ar livre para monitores e guias. Mas, deixa-se claro a

abertura para outras metodologias de educação ao ar livre, desde que sejam feitas

de forma inclusiva, democrática, crítica, transformadora, ética e aberta ao diálogo no

sentido de contribuir para novas possibilidades de compreensão do momento que se

vive e colaborar com a construção de novas formas, coletivas e individuais, de vida

(Resumo 4).

Alguns trabalhos também denotam a carência de valores e relações mais

humanas como transformadores das relações com a Natureza e para isso, apontam

o desenvolvimento de relações de sociabilidade (Resumo 1), da afetividade (Resumo

4) e do elemento lúdico (Resumo 2).
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b) GTT Memória, Cultura e Corpo:

Neste grupo de trabalho estão as discussões acerca das diferentes

manifestações da cultura corporal, desenvolvidas a partir de distintas matrizes

teóricas próprias ao campo das Ciências Sociais e das Artes

(http://www.cbce.org.br/apresentacao.htm).

As reflexões analisadas fundamentam-se numa pesquisa documental para

a compreensão de procedimentos relacionados ao corpo e à Natureza, estabelecidos

no curso do tempo que influenciaram modos de conceber, intervir e sentir a Natureza

e o corpo na atualidade. Auxiliam no entendimento da configuração da relação

brasileira com a Natureza (Resumo 5), como também suscitam uma reflexão mais

ampliada sobre as práticas corporais realizadas na Natureza (Resumo 6).

Ambas ressaltaram representações de mundo diferentes, entre europeus e

povos primitivos, que se deram no passado, inaugurando determinadas formas de

lidar com a Natureza e com o corpo.

Numa contextualização histórica, revelou-se o projeto social europeu de

educação e controle do corpo por meio da ginástica respaldada pela ciência

positivista (Resumos 6 e 7). Método de disciplina e domínio corporal da Natureza

interna, que acontecia em concomitância à dominação da Natureza externa, ou seja,

a dominação do território e seres que o habitavam, incluindo os “selvagens” como

povos indígenas (Resumo 6). Esse confronto entre racionalidades também é

abordado em outro sentido, ao se apontar a inspiração pela plasticidade,

gestualidade e simplicidade dos primitivos na formulação de um programa de ensino

de exercícios físicos para o desenvolvimento da aptidão física e utilidade das ações.

Dessa forma, a Natureza é vista como ambiente de virtudes: boa, formadora,

generosa (Resumo 7), mas servindo também ao mesmo objetivo de domínio

corporal. Outra imagem da Natureza, mais próxima dos rituais, da magia e da

celebração com as forças e formas espalhadas pelo mundo - onde se vê o

sentimento de pertença e intimidade com a Natureza - é atribuído à períodos

anteriores ao pensamento positivista, e também aos povos primitivos (Resumo 6).

É possível identificar as reflexões relacionadas a pontuar a construção de

uma sensibilidade na Educação Física que revela a conjuntura da conexão entre
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corpo e Natureza que se traduz num conjunto de práticas, perceptível desde sua

constituição como área do saber (Resumo 7). Essas reflexões elucidam os objetivos

da Educação Física em executar o projeto para o Ser humano higienizado e

moralizado mediante as virtudes da Natureza e abrem caminhos para pensar

problemáticas contemporâneas acerca das práticas corporais. Nessa direção,

levanta-se a hipótese dos esportes radicais servirem como meio para obter apenas

mais uma sensação; critica-se a domesticação da Natureza por essas práticas e sua

utilidade como local para alívio do estresse, para aqueles que podem por elas pagar

e critica-se a concepção da Natureza como mais um modismo oferecendo os

ingredientes para a vivência de uma aventura controlada e livre (Resumo 7).

Há uma contextualização da relação entre lazer e trabalho que tende a

revelar as ambigüidades que podem surtir quando se tenta fragmentá-la. A discussão

em torno da ginástica é um exemplo disso. Servia como constituição de uma

disciplina corporal em obediência à rigidez das normas instituídas, mas também

como tempo da recuperação da força de trabalho, como único momento de

recreação dos imigrantes alemães, e como instrumento de constituição de sua

identidade. Uma recreação com utilidade definida que possuía elementos da reforma

protestante, portanto com significado religioso de exaltação das virtudes, onde, se diz

que a diversão, espontaneidade e criatividade ficavam excluídas (Resumo 6).

c) GTT Formação Profissional/Campo de Trabalho

Esse pólo agrega estudos acerca dos distintos aspectos do processo

profissional concernente à Educação Física, com reflexões sobre a relação da

formação e a inserção do profissional desta área de conhecimento no mundo do

trabalho (http://www.cbce.org.br/apresentacao.htm).

A discussão que busca relacionar educação, cultura corporal e meio

ambiente na organização do trabalho pedagógico na formação de professores, situa

a quase inexistência dessa temática nos 17 cursos de formação existentes nas

universidades do nordeste.

Tal reflexão apresenta um projeto piloto de pesquisa-ação a ser realizado

na FACED/Universidade Federal da Bahia, com o objetivo de delimitar as
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configurações das relações entre cultura corporal e meio ambiente nos cursos de

graduação dessa instituição, como também limites e possibilidades para a

organização do trabalho pedagógico. É feita uma crítica à organização do trabalho na

vida contemporânea para pensar essas questões. A tese é a de que as relações

estabelecidas nas práticas educacionais destinadas à socialização para o mundo do

trabalho capitalista entram em contradição com as condições do meio ambiente, que

vem sendo demasiadamente explorado. Essas contradições entre educação e

trabalho aparecem então nas instituições de ensino.

Apresenta-se o caráter agressor do Esporte no meio ambiente pontuando

também a ineficácia dos esportes ambientais em atender as demandas e

necessidades das questões ambientais, dada sua vinculação ao mercado, a

destruição de áreas naturais para construção de espaços físicos necessários à

prática e a falta de fiscalização de áreas freqüentadas por praticantes dessa

modalidade.

Justifica-se a problematização das relações humanas com o meio

ambiente pela necessidade vital de “salvar o planeta” e para a sobrevivência. Utiliza

o termo Ecoesporte e Ecopedagogia.

5.2 A experimentação de campo45

5.2.1 As observações

Olhar, reparar, ouvir, captar, não somente os sons presentes nas falas,

mas as emoções, os gestos, as maneiras de ser e de viver, compuseram mais um

modo de reunir elementos para a construção da pesquisa. Os registros colhidos pelo

pesquisador que caminhou com os sujeitos, que os seguiu com o olhar, que também

conversou com eles nos bastidores das entrevistas tornaram-se rico material para

melhor compreender os modos de se relacionar com a Natureza e com os outros,

pois são resultados das experiências, práticas, compreensões de vida de surfistas e

45 As entrevistas podem ser visualizadas no ANEXO II.
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pescadores. E aqui se colocam também sob o intuito de aproximar o leitor do

universo dessas populações.

Algumas coisas chamaram mais a atenção, outras menos.

Atentar para a dimensão corporal, por exemplo, ressaltou signos sociais,

regras, normas, valores como suportes da cultura de pescadores e de surfistas. Nos

pescadores se viu as roupas rotas e as marcas de envelhecimento precoce, sinais de

horas e horas sob o sol e da longa permanência nas águas em busca do sustento. O

próprio corpo surgiu como instrumento da lógica mercantil, pelo qual se desgasta, se

subjuga, e é oprimido em face das relações de poder que se impõem. Mas isso não

apaga nem a vontade de sair às águas, nem o sorriso do rosto quando reportam a

vida e as aventuras de ser um pescador. Os surfistas ostentam as roupas e

equipamentos coloridos e tecnologicamente desenhados em seus corpos tatuados e

esculpidos. Demonstram a ansiedade e a excitação antes de deslizar pelas ondas e

a tranqüilidade e a satisfação quando acabam por fazê-lo.

Os rituais para efetuar a aproximação com o mar também são distintos.

Pescadores preparam o gelo para o pescado, averiguam o barco, o óleo e todos os

pormenores da embarcação. Surfistas preparam a prancha, passam a parafina, se

alongam antes da entrada no mar e remam até o local onde esperam pelas ondas;

local onde partilham conversas com os amigos e contemplam a Natureza sem perder

de vista o horizonte que denota a entrada da série de ondas. Ambos os grupos olham

o tempo, trocam conversas sobre suas previsões e partilham as histórias vividas no

mar.

Surfistas e pescadores vivem a vida e a Natureza de sua forma. Na

comunidade dos pescadores foi possível perceber a solidariedade como uma

dimensão dos vínculos que as pessoas estabelecem, seja com outras pessoas, seja

com o mundo natural. Isso se observou, por exemplo, nas ações46 do povo caiçara

direcionadas à coleta de lixo na praia, à preservação do rio Juqueriquerê, aos

movimentos que se desenvolvem para a afirmação da identidade caiçara e às

relações de convivência tecidas na comunidade. Na população dos surfistas essa

noção de vínculo também está presente. Freqüentemente os surfistas viajam em

46 Merecem destaque as ações desenvolvidas pela Associação Caiçara Juqueriquerê (ACAJU), composta por
membros da população caiçara de Caraguatatuba, direcionadas à preservação ambiental e da cultura caiçara.
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grupos, se relacionam com outros grupos de surfistas e também com a população

caiçara, no caso de surfistas que praticam o surfe há muitos anos em um mesmo

local. Alguns deles participam de organizações ambientalistas não-governamentais,

onde inclusive são desenvolvidas ações para a preservação da praia de Itamambuca.

Enfim, interpretar o modo de vida e relacionamento com a Natureza, por

meio das observações é um exercício interessante. Evidentemente, há muito mais

além daquilo que se pôde perceber acontecendo no cotidiano dos sujeitos

pesquisados. Bem por isso, alguns elementos a mais serão recuperados e

articulados com as narrativas.

5.2.2 As narrativas

A Natureza, sendo parte da maneira de viver de pescadores e surfistas, é

concebida por integrantes desses grupos como elemento essencial a toda forma de

vida, ao planeta e à própria sobrevivência.

Demarca o tudo e o nada para um pescador que relata, “prá mim, a

Natureza pra mim é tudo né? Se falta ela, falta tudo.” (D. S., Praia dos Camaroeiros,

2005). É fundamental para o surfista: “o mar representa... é tudo prá mim. É...

inclusive minha forma de vida.” (R. G.J., Itamambuca, 2005).

Porém, são os significados e valores atribuídos à ela, Natureza, ao mar e

ao convívio nesses ambientes, que vão revelar as especificidades, demarcar as

diferenças e atestar as semelhanças das concepções compartilhadas entre os

sujeitos desses grupos. Logo, são esses elementos que se procurou delimitar pela

análise das narrativas e o que nelas se destaca, é articulado com dados das

observações.

Para os pescadores entrevistados, a Natureza assume função central na

propagação da vida: “... a mata, a Natureza é o coração do mundo (...) É o que gera

o oxigênio nosso, né?” (D. S., Praia dos Camaroeiros, 2005). Essa importância, de

outro modo, é revelada pela equiparação da Natureza com o divino: “a Natureza num

tem igual. É Deus no céu e ela na terra. Num tem, não é verdade? É então! Nóis

tamo aqui por causa da Natureza. Se num fosse ela...” (A. M. A, Porto Novo, 2005).

Também sua singularidade e sentimento de pertença, justifica a necessidade de
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preservá-la: “Ah, é tudo, é tudo. Não tem igual. É igual seu olho, não pode vendê,

nem dá. É seu, prá você conservá. E quem que dá a Natureza prá você? Só aquele

lá de cima. Só Deus.” (A. M. A, Porto Novo, 2005).

Nesse sentido, o imperativo bíblico marca as representações da Natureza.

Sua imagem sagrada assinala o respeito que lhe deve ser concedido, estendendo-se

à atividade da pesca: “... e eu penso a mesma coisa. Se Deus deu a produção, aí

nóis num vamo assuntá, num é verdade? Não jogá fora. Aí é pecado, né. (...)

Aproveitá prá humanidade? É, tudo bem. Matá prá jogá fora, é pecado. (A. M. A,

Porto Novo, 2005); “coisa divina, (...) coisa maravilhosa.” (L. C. C. S., Porto Novo,

2005), “... coisa muito sagrada, né? O pescador... o pescador tem que ser... o mar

tem que ser lhe muito sagrado e respeitá muito o mar. Não é ele falá que ele é bom

no mar, nada disso. Bom é Deus né?” (V. J. M., Camaroeiros, 2005).

Outro dado para análise é a crença no juízo divino sobre as ações

humanas na terra, ou seja, castigos que se impõem como conseqüência de maus

tratos com o mundo natural, algumas vezes vindo por meio dos próprios fenômenos

naturais: “Porque Deus, parece que marca aí na Bíblia aí. Aí um discípulo perguntô:

Senhor, quando o homem quisé fazê mais do que a sua pessoa? Eu transformo é

nisso aí ó. No pescador ele modifica o seu padrão de vida de qualqué jeito. E até a

Natureza.” (A. M. A., Porto Novo, 2005). Dessa forma, a Natureza se volta contra a

ação do Homem. É o que acredita também o surfista que relata: “... e eu acho que

todas essas coisas que acontecem de furacão, tsunami, monte de coisas acontecem

relacionado à isso, acho que o Homem num tá, num trata a Natureza do jeito que

deveria e ela acaba se voltando muitas vezes dessa forma. Eu acho, eu acredito que

seja isso também” (F. A. S., Itamambuca, 2005).

A Natureza, então, e em específico o mar, que recebe um papel de

destaque na responsabilidade em gerar e sustentar a vida deve ser cuidada: “porque

o que mais gera oxigênio aqui na Natureza é o mar, né? Num tem outra coisa a não

ser o mar. Se hoje em dia que se polui o mar, tá acabando o planeta nosso, né?

Tanto a Amazônia quanto o lugar aí vai dá tanto oxigênio que nem o mar. Nós somos

rico em oxigênio do mar. Sabe disso, você é estudada, você sabe né? (...) O mar ele

vira muito, né? Ele dá muita viravolta. É onde acontece, onde sai muito oxigênio, né?

O mar, né? Pra mim, tudo minha vida foi o mar. Você vê essas serra, essas costa,
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tudo aí. Isso não gera tanto oxigênio quanto gera o mar, né? Ele é que num pode ser

poluído.” (D. S., Praia dos Camaroeiros, 2005). Este cuidado também se baseia na

imagem de provisão e gratuidade do mundo natural, que o Homem retribui com um

sentimento de gratidão, mesmo em face da escassez: “bom, no mar a gente não

planta nada né, se a gente num poder pelo menos cuidá um pouquinho.” (A. dos S.,

Praia dos Camaroeiros, 2005); “ó pra mim é a maior gratificação sabia? É uma

gratificação por tudo que ele, que ela me oferece, né, de bom. Eu vô lá, eu pego os

pexe lá, tal, e a gente num, num retribui nada pra ela. A gente só vai lá, retira, retira,

retira e num... então, pô, eu só tenho é qui agradecê tudo isso, essa forma de...

entende? (...) a gente tenta preservá isso o máximo que a gente tem. Mas às vezes a

gente encontra um... uma certa resistência, ce entende? A gente luta pela aquela

causa, mais... você vê que às vezes você num tá sendo recompensado. Ce tá

tentando, por tudo que ela te dá, ce tá tentando retribuí. Ce ajuda né? Você faiz,

preserva, limpa o mar. Eu, por exemplo, se tem uma forma de... de agradecê pela

Natureza é o seguinte. Quando eu encontro um plástico no mar, eu trago. Essa é

minha forma talveiz de agradecê. Ce entende? (...) Pô, quantas vezes eu armava a

rede lá e ficava lá, num pegava nada. Mas memo assim, minha vó sempre falô: você

num plantô nada lá, você tá colhendo. Na verdade é isso. Ce num planta nada lá e ce

tá colhendo. Então, se ce planta alguma coisa, ce tem o direito de í lá e colhê, mas

num plantei. Então eu num, num fico com raiva disso. Eu tenho sempre que

agradecê pra Deus por tudo isso aí. Se Ele me dé um pexe, eu já fico contente.

Então eu, a gente tem que agradecê a Deus por tudo. Se me dé, beleza, se num me

dé também...” (W. P., Porto Novo, 2005).

O mar é o campo de trabalho que deve ser cultivado, tornando-se vital

para a sobrevivência do pescador: “o mar é tudo né. É tudo na vida. Por exemplo, prá

sobrevive da pesca é o mar memo.” (A.M.A., Porto Novo, 2005); “... que o ganha pão

da gente é esse daí mesmo né?... “(A.S., Praia dos Camaroeiros, 2005).

Tal significância inflige uma outra relação do pescador com o tempo, já

que esse se vê impelido à passar grande parte de seus dias na busca pelo produto

do trabalho. Permanência no mar, não ritmada pelo relógio, mas pelos ciclos da

Natureza, pelas condições meteorológicas: “... o dia-a-dia é trabalhando, senão

trabalhá as coisa fica ruim. Tem que trabalhá. A gente depende da mercadoria. Se
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não vem nada... a gente tem que ficá no mar. Às vezes eu saio na segunda só volto

no sábado, domingo. A gente procura pescá um pouco mais pra vê se traz alguma

mercadoria porque se chegá no acerto de conta num tem como.... e manter dentro de

casa.” (A.S., Praia dos Camaroeiros, 2005).

Uma outra maneira de lidar com as dimensões de tempo e espaço ficou

evidenciada na entrevista com um dos pescadores, o mais idoso deles: um senhor de

71 anos de idade e muitos anos de pesca. Isso até, num primeiro momento, foi um

obstáculo à compreensão dos eventos narrados por esse senhor, visto que se

remetia ao passado, ao presente e a acontecimentos futuros, não de forma

cronológica, linear. Assim como tratava do tempo de uma forma cíclica,

constantemente alternava referências à outros lugares, não necessariamente

terrestres, ou seja, incluía também o universo em seus relatos: “... e querem í na Lua,

querem í na geleira lá, e num tem nada. Nóis aqui é prá ficá aqui, não prá í prá lá.

Porque lá, aquilo lá, não é prá prá... que eles vão... mais isso tudo é fantasia.” Soma-

se à isso, ainda, a mistura do real com o espiritual. No decorrer da entrevista, por

exemplo, quando discorria a respeito das mudanças na Natureza, esse senhor fez

menção à um dilúvio: “porque de primeiro, a Natureza era assim. Ela ameaçava

como ameaça. Agora não, agora faz o seguinte. Ela ameaça, até agora, trovejava lá,

eu ia pegá o guarda-chuva... Hoje não, escureceu se prepara que vem chuva, prá

depois trovejá. O noroeste, um vento que nóis temo aqui. Tá seco. Ele ameaçava e

chuva. Hoje não, se ele ameaça hoje, daqui três dia é que vem chuva. Mudô, mudô o

rumo. E mudô e ôtra. Em qualqué brejo aí encontrava caxeta. Sabe, já ouviu falá em

caxeta? Caxeta é tora grande assim e tem pequena também. Caxeta é madera

branca. Caxeta cum um metro e pôco. No tempo já do... do dilúvio, né.” Ao se

perguntar a respeito do dilúvio, a resposta foi: “o dilúvio eu disse, da arca de Noé,

2000 ano atrás. É a sombra que dexô aí do morro, tudo certinho. Porque a Natureza

já tava pronta, certo? Mais naquele tempo ninguém se tocava. Então aquilo foi

crescendo sabe? Foi crescendo, foi crescendo, cresceu ó. Deu a caxeta no brejo.”

(A. M. A., Porto Novo, 2005).

Ao mesmo tempo em que o trabalho vincula o pescador ao mar, se nota

tamanha afinidade com esse ambiente e com o tipo de ação que nele se executa,

que se revela mesmo a necessidade da convivência com o mar, por meio da pesca.
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“Eu sonho com a pesca”, foi a resposta dada, com lágrimas nos olhos, por esse

pescador mais idoso (A. M. A., Porto Novo, 2005), impossibilitado de sair ao mar

devido a uma úlcera na perna após um incidente com um cachorro. Esse pescador

então, continua a pescar no rio Juqueriquerê, perto de sua casa: “eu, ce sabe aqui

ainda... pescá pá, não digo pá vendê, mas prá remediá a casa...”. Outros pescadores

relataram: “agora aqui em terra eu já não entendo muito não, né, o negócio... Eu

trabalho com obra também. Trabalho, faço reboque, mas é muito difícil eu, eu fazê

esse tipo de coisa. O meu ramo é o mar, o trabalho. Tô viciado a trabalhar no mar já.

Tem vez que eu fico dois, três dias em terra, eu já fico nervoso, querendo ir... puxa,

vamo por gelo, vamo saí, vamo ficá uns dois, três dias lá... A gente fica apavorado.

Num acostuma mais ficá só em terra, dentro de casa. Num sei... acho que é o

sistema da gente... é os atos que o Ser humano tem né meu? Tem uns que já é mais

tranqüilo, já num gosta nem de fazer nada mesmo, falô? Agora tem outros que já

gosta de trabalhá, já gosta de ser, né, se movimentar no trabalho, se sentir melhor.

Eu acho que é isso mesmo.” (A.S., Praia dos Camaroeiros, 2005); “o mar? Eu já

tentei morá em São Paulo, passei quinze dias lá, fiquei até doente. Longe disso aqui

eu não consigo viver não tá? Costuma né? Tô costumado já.” (A. dos S., Praia dos

Camaroeiros, 2005).

A dimensão do prazer aparece integrada à dimensão do trabalho: “já a

gente vive em contato com a Natureza. Graças a Deus eu posso... como se diz aí...

unir o útil ao agradável né? Porque... eu adoro isso aí... não consigo fazer outra

coisa. Já tentei trabalhar em terra, má num, num acostuma, num adianta. É direto no

mar.” (A. dos S., Praia dos Camaroeiros, 2005); “ o mar pra mim... eu sou... trabalho

com carpintaria e marcenaria, mas eu prefiro pescá porque tô direto com a

Natureza...” (V. J. M., Praia dos Camaroeiros, 2005); “ah, pescá é muito bom. Muito

bom. Por quê? Por quê? Num tem... Se diverte, é um lazer! É um perigo porque ... é

um perigo, mas o negócio é, a gente tem que fazê o que gosta. Num é verdade?

Quem num gosta num adianta. Vai fazê o quê?” (A.M.A., Porto Novo, 2005).

Dentre o grupo dos surfistas, também se apresenta um tipo de

relacionamento com a Natureza e com a prática do surfe que denota uma falta pelo

contato com o mar e pela realização da modalidade, em face da distância desse

ambiente e das ondas. Por vezes, procura-se lidar com essa carência através do
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contato midiático: “... e pô, prá mim, pô, o surfe é tudo né. É um meio que pô, eu me

vi, assim, é um jeito de eu me expressá assim comigo mesmo, assim... Tipo, se eu

pará de surfá, eu vô ficá muito mal, vô entrá em depressão e pô... é isso aí meu! (...)

É uma sensação de vazio, cara. É uma sensação que você sente que você... ce se

sente meio vazio assim, porque, ce sente que falta alguma coisa prá complementá

entendeu, seu dia-a-dia assim.” (G. F., Itamambuca, 2005); “ah, a gente vai se

adaptando a ficá cinco dias longe, né. Então, por exemplo, esse fim-de-semana a

minha esposa num quis vim, o meu filho tamém não, mas eu vim com meus amigos

porque quando a gente num vem fica... é aí que começa a pegá né. Ce começa a

senti a, a falta e o... eu num vô dizê que a gente fica mais estressado mais fica

chateado né. A internet traz a informação prá gente, câmeras de surfe, então a gente

vai acompanhando o dia-a-dia, fala, ah, o fim-de-semana vai tê onda, num vai né...

ontem deu altas ondas, terça-feira, assim, por exemplo, e a gente fica meio injuriado

de num tá aqui. Mais é necessário, mais o contato com a Natureza é fundamental. É

uma coisa que eu acho que acostuma as pessoas...” (R. G. J., Itamambuca, 2005).

Até mesmo a vida profissional, para uns, é mais um meio encontrado de

estar mais próximo do surfe. É nesse sentido que se encontram elementos do mundo

do trabalho no relacionamento de alguns dos surfistas entrevistados com a Natureza,

com o mar e com prática do surfe. Percebe-se um sentimento, embutido não só na

ação de surfar, mas no convívio com a Natureza, capaz de interferir nas atividades

profissionais. Chega-se a ponto de abdicar de empregos, mudar para cidades

litorâneas e optar por funções que o surfe esteja profissionalmente presente – como

em empresas de surfwear47, por exemplo – ou que permitam conciliar trabalho e

surfe. Tem-se um exemplo disso. Um dos surfistas formou-se em Hotelaria, em São

Paulo, e optou por exercer sua profissão em Florianópolis, visto que poderia surfar

freqüentemente. Recentemente, retornou a São Paulo e passou a exercer função

que lhe permitisse a flexibilidade no horário de trabalho, a fim de “descer” para o

litoral e fazer o que mais gosta, surfar. Segundo seu relato, “... eu muitas vezes

acabo trabalhando de manhã e meio-dia eu vô pro Guarujá. Como é perto de São

Paulo, eu faço isso. Aí eu surfo à tarde e volto porque meu trabalho, é, permite é... o

47 Esta palavra se refere à moda estilizada para o surfe.
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horário é flexível né. Eu posso trabalhá de manhã, folgá à tarde, e trabalhá à noite

porque como é loja, às vezes as lojas vão até dez, 11 da noite. Então eu às vezes

trabalho de manhã, surfo à tarde e trabalho à noite, vice-versa. Às vezes, surfo de

manhã... às vezes eu vô prá praia bem cedo, tipo seis, sete horas, aí surfo até dez,

11 da manhã, subo prá São Paulo e aí até dez da noite trabalhando. Que o escritório

permite né. Isso aí que é bom. Muitas pessoas que trabalham no escritório e são

fissurada em surfe também num dá né. Tem que cumpri horário, das seis às oito, das

oito às seis... E um dos motivos que eu voltei do sul foi esse, que eu sabia que eu ia

consegui trabalhá e surfá ao mesmo tempo, entendeu. Como eu já trabalho já no

meio do surfe, então prá mim foi... Eu trabalho cum confecção de roupa, a marca do

surfista né. Eu trabalho com a Ciclone e a Sex Machine. São marcas já voltadas

mesmo pro surfe e que eu sempre tive vontade de fazê e no sul não consegui né. No

sul eu fui mais pro lado da hotelaria, trabalhei em hotel, esse tipo de coisa e, pô,

consegui, né, conciliá umas coisas à outra. De sete dias, eu surfo quatro. Ou de sete

dias eu consigo surfá três. É, então pra mim é bom. Tô ligado toda hora às notícias,

esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas levam a gente pra viajá... A nossa fábrica é

a única fábrica brasileira que é 100% praia né, porque a gente ta à 100, à 300 metros

da Barra da Tijuca, no Rio. A fábrica lá é lá a matriz né. A única fábrica de roupa que

tem que é na beira da praia é a Rip Curl, lá na Austrália. Então ce vê que meu... é...

pô, um super incentivo né, um privilégio, com certeza. (G. F., Itamambuca, 2005).

O surfe se destaca não como hobby, onde se separa apenas um

determinado tempo para à ele se dedicar, mas como modo de levar a vida,

alcançando as dimensões e, o que seriam, os tempos da vida: “olha, todo mundo fala

assim de, de surfá, que é um hobby, tudo. Prá mim surfá é um estilo de vida. É... eu

quando eu tive acho que 70, 80 anos, se Deus me conservá com saúde, eu te

garanto que eu vô tá em cima duma prancha. Não pelo prazer de sê um hobby, mais

é um estilo de vida, entende?...”; “... o surfe é uma cultura, é um estilo de vida. Num é

só um esporte, é mais do que isso...” (R. G. J., Itamambuca, 2005).

Estilo de vida que engloba as virtudes moldadas pelo surfe, os

ensinamentos da Natureza: “depois que você começa a surfar, você começa a entrar

numa rotina de vir pra praia sempre é... de começar a pegar onda, de, de entender o

que o mar te ensina dentro da água, de humildade, que ce tem que ser muito humilde
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dentro da água, ce não pode querer menosprezar o mar que você tá, que o mar é, é

traiçoeiro, um monte de lição que o mar te ensina e o que o surfe prega pra sua vida

de educação física assim, de você tá bem com o seu corpo, ce não pode ficar

bebendo, fumando, nem nada disso, ce tem que tá sempre legal. O surfe pra mim é

essencial assim... uma forma física e espiritual, diria que o surfe pra mim é essas

duas coisas juntas.” (F. A. S., Itamambuca, 2005).

Para alguns entrevistados, esse modo de vida influencia o comportamento

no trabalho, reflete as decisões que puderam ser tomadas no mar, nos momentos de

espera pelas ondas: “... é um estilo de vida natural, de você sempre tá de bem com

você. De você num saí na noite e se acabá em besteira, sabe. De você num querê

prejudicá o próximo. Eu digo em relação assim até em trabalho às vezes, sabe, como

profissional você num querê atropelá ninguém prá tê um espaço dentro de uma

empresa, sabe. Você consegue as coisas pelo seu dom mesmo, pela forma que você

trabalha, pela garra que você mostra. O surfe me passa muita, muita, muita coisa

assim, eu num... ah, como é que eu posso te falá? É, sei lá, é de cada um assim,

mais todo mundo que eu conheço que é de surfá mesmo, meu irmão que é um cara

bem mais velho que eu, que surfa muito mais que eu também, ele me passa muito

essa filosofia assim, sabe, de num querê nada dos outros e sim consegui o seu.

Sabe? Eu num quero atrapalhá ninguém, mais eu quero tê o meu espaço também,

entende? É isso que eu faço (...) Tipo quando eu tô lá dentro do mar, sozinho, eu

penso no que eu vô fazê durante a semana, na reunião que eu vô tê amanhã. Essas

coisas que eu fico pensando, a solução que eu vô tê que tê prá aquele problema ou

então ali, pro meu setor ali que eu trabalho, arrumá solução.” (J.G.N., Itamambuca,

2005); “o mar representa... é tudo prá mim. É... inclusive minha forma de vida. A

minha profissão, eu sou um estilista de surfe, de moda surfe. (...) eu vivo disso, eu pô,

é aí dentro que eu tenho as minhas idéias, é daí que sai todo meu estilo de vida, o

estilo do meu trabalho. Todo tempo tem, tem sentido. Lógico que tem horas que é o

puro prazer de você surfá, o contato com a natureza, né... (R.G.J., Itamambuca,

2005).

É interessante notar que, essa maneira de viver que o surfe inspira

também influencia alguns que nem sequer tiveram a oportunidade de ver o mar, ou

aqueles cujo contato mais próximo com a prática se dá mediante revistas e
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programas de TV. Nas palavras de um surfista entrevistado e estilista de moda surfe:

“... eu já tive oportunidade de fazê viagens assim, de pesquisa, até, tá em lojas, em

Goiás, sabe, interior mesmo, Minas Gerais e você vê que, quem usa essas roupas,

realmente tem uma paixão por esse esporte. A distância do mar, muitos nem

conhecem o mar, faz os caras ficarem loucos né. Então com, cum a abertura que teve

de mídia, cum Internet, televisão a cabo, tudo, é... hoje é possível você vê é.. surfe na

TV todo dia. E é mesmo, né? Ce na internet, então, tem vários canais aí disso. Então

a molecada fica doida né. E os jovens assim, ficam malucos. Eu já tive é a

oportunidade de recebê lojista do interior que quis, que quis surfá, quis pegá o

pranchão e fazê uma aula de surfe numa escolinha assim prá ficá de pé e senti essa

sensação. Então é... virô uma mania nacional assim, uma moda que é uma moda

que.... e que tem uma faixa de preço que combina com a classe C, com a classe D,

né. O público A, o público B veste, vai atrás de etiquetas nobres em pontos nobres

mais existe hoje um mercado prá classe C, D e E, de surfe, porque a roupa de surfe

ela pode sê feita muito barata, muito simples e passá essa cara né, com silk, com

logotipos, com frases assim que o povo adotô. (R.G.J., Itamambuca, 2005); “... o que

eu acho que essas pessoas que vem a usá a roupa de surfe, é porque o surfe tá na

moda, né. Hoje em dia todo mundo qué sê surfista. É, o estilo de vida! O moleque lá,

a criança num qué mais usá a ropinha do Pluto e do Mickey. Qué usá, qué sê igual ao

pai, entedeu. Usá a roupa da Quicksiklver, uma da Billabong, uma da Cyclone,

entendeu. É assim que funciona!” (G.F., Itamambuca, 2005).

A compreensão do mar como espaço de reflexão, de paz; sensações

percebidas pelas expressões do corpo na pesca e no surfe, é compartilhada tanto por

surfistas quanto por pescadores.

É um território livre, sem problemas, que emana outras formas de pensar,

que acalma. Nas palavras dos pescadores: “... é a coisa que assim... eu me reflito

muito no mar... coisa... é...eu tenho uma emoção diferente do que tá trabalhando em

terra, né? Trabalho em terra é mais seguro, mas eu prefiro tá no mar pescando... eu

tô direto com a natureza... meus pensamento são outros... é... os problema que eu

tenho em terra eu esqueço tudo. Então é... as coisa que eu, os problema que eu

tenha em terra nossa... eu, no mar eu tô livre daqueles problema. Parece que num

tem nada de problema no mar. Traz uma paz, né? (V. J. M., Praia dos Camaroeiros,
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2005)”; “então, é muito bom. Ó, eu vô falá uma coisa pra você. Eu, que nem meus

filho fala... ce tá nervoso, vai pescá! E realmente, você vai pescá, você chega em

casa ó, tá tudo legal, parece que ce, sei lá, ce ganhô um prêmio. (W. P., Porto Novo,

2005).” Segundo os surfistas: “sem o mar eu num... assim... se tem opções de, de, de

relax também, de que possa.... que você pode ficar com a cabeça mais tranqüila.” (F.

A. S., Itamambuca, 2005); “o surfe prá mim é... significa paz. Significa paz de espírito

e tranqüilidade.” (R.S.B., Itamambuca, 2005); É onde eu arrumo energia, aonde eu

penso... (J.G.N., Itamambuca, 2005); “é o, parece que a gente vai no psicólogo né.

Parece uma... uma terapia, né, o contato desse fato de ce ficá dentro do mar,

especialmente aqui nesse lugar onde você tem um visual incrível. Então... acho que

te põe o pé no chão, né. Prá mim funciona muito prá refleti é... que caminho tomá na

grande São Paulo, onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente trabalha né,

tem ocupação, tem o filho, tudo, então... (R.G.J. Itamambuca, 2005); “ah, prá mim o

mar é uma... como se diz... é a estrela que nunca se apaga né. Que é uma coisa que

eu, eu dependo muito do mar prá vivê porque onde eu mais tipo tenho reflexão das

coisas é no mar porque é onde você mais para prá pensá né porque... ce fica dentro

do mar, muitas vezes ce tá sozinho, você e o mar, e ce reflete muitas coisas boas

né.” (G. F. Itamambuca, 2005).

O mar então, segundo a fala dos entrevistados, adquire uma função

utilitária para surfistas e pescadores. Porém, há diferenças, uma vez que os

pescadores vivem o contato diário com a Natureza. Um deles relata: “... pra mim eu

sinto mais à vontade, tenho mais saúde. Eu sinto tudo né, bom na beira da praia né?

Pra mim... eu vivendo em Caraguatatuba não vou viver em São Paulo. A poluição em

São Paulo... aqui, aqui num tem poluição, não existe isso. Aqui num existe, aqui é a

natureza. Ce levanta cedo, ce sente o ar da Natureza, ce vive mais. Agora ce

chegando numa... numa cidade só poluição, você não vai vivê. A tendência sua é

diminuí, reduzi anos de vida, né?” (D. S. , Praia dos Camaroeiros, 2005)

Nas narrativas dos surfistas, procura-se recompensar o afastamento que

se apresenta no relacionamento com a Natureza, na cidade urbano-industrial, com as

visitas ao litoral e com a prática do surfe: “... mas o surfe pra mim também é um

grande escape né cara? Grande... quando você pára, pensa, lembra de.. várias as

pessoas, lembra das coisas... (...) É um escape total... de quem mora em São Paulo
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é um escape né, cara? Na verdade, parece uma selva aquele lugar né? Quando ce

encontra a Natureza, ce chega mais perto da Natureza, ce tem a idéia da dimensão

que é o negócio.” (W. K, Itamambuca, 2005); “É onde eu arrumo energia prá passá

minha semana. Aonde eu descarrego meu stress quando eu chego aqui de passá a

semana toda em São Paulo, né. Quando você chega aqui você sente o alívio de tá

no meio da Natureza, da energia que ela te passa. (...) a calma, a tranqüilidade que

tem assim, esse verde todo, escutá os passarinhos, isso tudo é o que me traz prá cá.

(J. G. N., Itamambuca, 2005); “Sem muito stress. Eu acho que é isso aí, morá na

praia é um privilégio. Quem consegue tê uma qualidade de vida boa e morá na praia,

é uma pessoa vitoriosa porque hoje em dia o surfista ele precisa tá muito perto do

mar assim. Então morando na capital fica mais difícil do que morando na praia,

entendeu. Tipo, eu, eu sinto muita falta da praia lá quando eu tô em São Paulo. Muita

falta. Eu chego na, na, em casa assim, falo, pô essa hora eu podia ta dando um rolê

na praia, num precisava tê nem onda. Só ta dando um rolê na praia, já tomando a

brisa já do sal assim. É, só tomá a brisinha do sal que sai de dentro do mar já... já dá

a refrescada.” (G. F., Itamambuca, 2005).

Vale ressaltar que há também uma dimensão estética da Natureza,

também compartilhada por pescadores. Para os pescadores, o valor estético se

acentua na atividade no mar: “eu acho muito bonito né? Lá fora por exemplo ce vê os

golfinho. Ce tá viajando ele viaja com você. Acho muito bonito”. (M.F.S.F.,

Camaroeiros, 2005); “... o mar pra mim é a coisa mais linda do mundo né? É

maravilhoso, você já foi no mar ou não? Já? É uma delícia, não é? Você í assim, inda

mais quando você tá hiper estressada, ce í num barco, ficá lá assim sabe, aquele....

eu acho que num tem coisa mais gostosa do mundo. Não existe, não existe mesmo.

Você sai, vai... aquelas ondas, golfinho, os pexe, você vê aquele cardume de pexe...

Maravilhoso, muito bom mesmo. Eu acho isso aí a natureza. Né? Eu acho que num

tem muito qui falá, tem mais é qui sinti, né?” (L.C.C.S., Porto Novo, 2005). O atributo

de feio ou bonito, para os pescadores, é também associado com o produto da pesca,

ou seja, com a presença do pescado: “É bonito que ce tá lá fora ce tá puxando a

rede, ce vê o pescado vindo né? É bonito né? E é ruim quando você puxa puxa a

rede e num vem pescado nenhum, né? Aí num gosta não, ninguém gosta né? Ficá lá
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fora a noite inteira acordado né? Dia cedo ce vai... puxá o... a rede e num vem nada

né? Aí chateia a gente.” (M.F.S.F., Camaroeiros, 2005).

No caso dos surfistas, fica patente o desejo pelo contato com uma

Natureza selvagem, como se percebe nas narrativas a seguir: “... vale a pena dizê

que ce surfá aqui e surfá na Pitangueiras, no Guarujá, não é a mesma coisa. Pelo

menos prá minha cabeça, né, pro meu estilo. (...) porque ali você tem, né, tá uma

zona urbana com uma praia na frente. Né, é um tapete de concreto assim, de vários

espigões ali né. Chega quatro horas da tarde começa a fazê sombra na onda por

causa do prédio. Então, eu acho que vale a pena citá esse exemplo aí prá você é

interessante né. Então... tem lugares que infelizmente é... poderiam sê maravilhosos

e num são mais.” (R. J. G., Itamambuca, 2005); “...acho que Ubatuba é um lugar que

sempre foi muito preservado, né. A Itamambuca ce pode vê. Eu venho aqui já à

vários anos e num mudô né. Num, tipo, continua 100% a mesma praia, olha aí. Num

tem casa nos morros.” (G.F., Itamambuca, 2005).

O surfe então, surge como elo com a Natureza: “é fundamental assim, as

três coisas tão ligadas. A Natureza, o mar, o surfe, as três coisas estão ligadas, mas

é essencial.” (F. A. S., Itamambuca, 2005). Aparece como meio de se conectar ao

infinito, com a essência da vida: “o mar... representa prá mim o infinito cara. Nessas,

nessas oportunidades de surfe, pesca, de vida. Foi daí que surge tudo né?” (W. K.,

Itamambuca, 2005). Representa algo que possa potencializar o que seja dimensão

física, subjetiva, espiritual, ainda que, pela fala dos entrevistados, se percebam

dualidades – corpo/mente; físico/espiritual – que denotam uma concepção

fragmentada: “... ele te deixa de cabeça muito feita. Nesse momento eu tô na maior

paz, entendeu? Ah, a gente fica realmente.... num tem palavras. Ce fica num estado,

pô, ce fica completo né, porque você fez um exercício, você teve uma emoção, você

teve um... uma conexão assim, você tem que se integrá ao mar...” (R. G. J.,

Itamambuca, 2005); “o surfe pra mim é essencial assim... uma forma física e

espiritual, diria que o surfe pra mim é essas duas coisas juntas.” (F. A. S.,

Itamambuca, 2005).

Destaca-se a necessidade de uma certa leitura da Natureza além de

requisitos como tranqüilidade, respeito, disciplina, para que haja integração das

expressões do corpo ao ritmo do mar e se alcance a sintonia para a melhor ação no
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surfe: “você tem que se integrá ao mar, você tem que tê aquele momento certo de

remá, de entrá na onda, de ficá de pé, de fazê as manobras, né, de explorá a onda,

consegui tirá aquele nível de surfe que ce tem, ce consegui fazê ali algumas

manobras, né, que a onda permite e... então, é demais, né. (...) Então o fato de você

é... tá dentro do mar, ce tem que ali se posicioná, ficá remando. A onda tem que vim

prá você naquele jeitinho certo prucê entrá nela e pá surfá ela, né, então tem uma

sintonia. Ce realmente tem que é, se sintonizá, ce ta ali com uma certa concentração

prá que aconteça porque ce tem um um um é... um, ce tenha um rendimento, um

desempenho legal e faça a cabeça.”(R. G. J., Itamambuca, 2005); “... por exemplo

vai, num dia, se tem que tá num dia muito bom é... tranqüilo com um monte de outras

coisas pra poder, pelo menos comigo, pra entrar no mar e surfar bem. Ce tem que tá

em sintonia com a onda, ce tem que fazê a linha da onda de uma forma correta.

Então se tem que tá entendendo tudo o que mar tá te trazendo, tudo o que a onda tá

fazendo, como que ela tá levantando, como que ela tá formando... então assim...eu

procuro tá sempre com a cabeça muito tranqüila pra poder entender, entender o mar,

entender a onda, prá poder surfar de uma forma agressiva, uma forma legal mas que

você consiga também tá em sintonia com o mar e com a onda, então assim.. muito

de seu estado de espírito quer dizer conforme ce ta surfando, conforme o mar tá te

vindo, tá trazendo a onda, ce também tem que estar esperto nisso também.” (F. A.

S., Itamambuca, 2005); “tem fim-de-semana aqui que tem onda de mais de 2 metros.

Tem que sabê a hora certa de entrá no mar, a hora certa, a onda certa que ce pode

pegá, num pode arriscá muito. Então isso são coisas, são... você vai pegando uma

disciplina, uma relação com o mar...” (R. G. J., Itamambuca, 2005).

A harmonia entre Homem e mar a fim de “... tirá o melhor proveito da

natureza” (J. G. N., Itamambuca, 2005), de “consegui tirá aquele nível de surfe que ce

tem, ce consegui fazê ali algumas manobras, né, que a onda permite...” e para que

“... ce tenha um rendimento, um desempenho legal e faça a cabeça” (R. G. J.,

Itamambuca, 2005), leva a uma compreensão utilitária da Natureza. Ela é espaço

para a realização pessoal, por meio do surfe: “a relação do surfista com a natureza é

100%, né. Porque sem a natureza não ia tê surfe e eu acho que a gente tem que

preservá pra sempre tê, né.” (G. F., Itamambuca, 2005).”
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Muito embora, pelas observações, se destaquem relações de

sociabilidade compartilhadas pelos surfistas, o surfe é uma prática individual. A

prática pressupõe o surfista e a Natureza: “surfe é isso aí. Uma onda é diferente da

outra. É um esporte individual que você faz sua cabeça sozinho. Você vai atingindo

objetivos, vai superando desafios, vai respeitando alguns momentos né.” Esse relato

se alia à outros que, ao mesmo tempo, ressaltam elementos como o desafio, o

contato com o diferente, com o risco, advindo de um meio imprevisível, inconstante:

“... mais o surfe é muito louco porque nem uma onda é igual à outra.” (R. G. J.,

Itamambuca, 2005); “... tem a adrenalina das ondas grandes, de você cair ou num

cair.. então você fica ali concentrado naquilo e como a água ela te proporciona esse,

esse espírito de paz.” (R. S. B., Itamambuca, 2005). Tais características tornam o

surfe uma prática corporal que se quer diferenciar: “... num é igual você í numa

academia e andá nos aparelhos ou... com todo respeito a todo esporte... eu pegá

uma bike e saí pedalando, né.” (R. G. J., Itamambuca, 2005). E ainda que o surfe se

realize num ambiente aberto, sujeito às intempéries naturais, diferente de

modalidades como o basquete, por exemplo, é a ele assemelhado na situação de

jogo, um jogo com a Natureza: “é meio que nem o basquete, ce vai jogá com outras

pessoas que às vezes ce não conhece, ce tem que tirá a bola dos caras, fazê a

cesta, ce tem que fazê falta, é meio isso aí, né. ” (R. G. J., Itamambuca, 2005).

A relação do corpo do pescador com a Natureza não só se distingue da

dos surfistas pelos gestos e indumentárias, mas também na medida em que

pressupõe um lidar com as questões relacionadas à saúde, à corporeidade nas

águas, que decorre naturalmente, que acontece integrada ao modo de vida em

contínuo contato com o mundo natural. Nas questões relacionadas à dimensão

corporal inclui-se desde as sensações sentidas mediante o contato com elementos,

formas e seres da Natureza até o conhecimento que, advindo desse convívio, se

incorpora nas intervenções e ações do corpo.

Para exemplificar, coloca-se um trecho de uma entrevista: “que nem ó, onti

levei uma, uma cutucada de arraia aqui. Arraia eu vô falá uma coisa pá senhora, é

terrível. Uma veiz... essa daqui... é que ela... ela menstrua que nem mulher. Ela

menstrua que nem mulher. Ela... levei uma cutucada de uma arraia menstruada... vô

falá uma coisa pá senhora... ficô 13 hora doendo sem parar. Ó, é uma dor, é uma dor
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diferente de tudo. Ela tem um rabo aqui, a parte traseira né. Ela faz assim ó. Ela

quando vai cutucá, ela pega você, ela dá a cutucada assim, então o esporão não faiz

assim pá tráis, ela é prá frente. Enfinca. Ó, e essa daqui, ela já tava quebrada. Me

deu um arranhão aqui. Primeira vez que eu levei uma cutucada, foi 13 hora doendo

sem parar. Começa assim, tipo assim, uma marteladinha de uma grama e vai

aumentando. Quando no final, parecia que era uma marreta de 200 kilos. Mais é uma

dor... eu falava pra minha mulher assim ó: a única coisa que eu quero é que não

conversem comigo, deixa eu quietinho aqui, não fui pro médico.” (W. P., Porto Novo,

2005). Nessa fala se apresentam as dores sentidas na cutucada da arraia

menstruada e, no correr da entrevista, ainda se desvela sua utilização na intervenção

para a saúde do corpo: “vô falá uma coisa pá senhora. Ce sabe o que a gente fazia

antigamente pá sabê se o sangue da gente tava bom? Comia arraia. Por quê?

Porque é o seguinte ó. Ele solta um monte de coisa vermelha assim, tipo de umas

bola. No sangue. Aí eu vô falá uma coisa pá senhora, limpava todinho... o sangue, da

gente. Ce tava beleza. ” (W. P., Porto Novo, 2005).

As intervenções para a saúde do corpo se dão num sentido diferente do

construído pela racionalidade médica e desvela um cuidado da saúde fundamentado

no conhecimento da Natureza: “ah, hoje em dia eu só vô no médico memo se não

tivé condição. Mais dependendo disso, a gente vai aqui ó, na lateral do terreno aqui

ó, tem remédio pá gente tudo. A gente já sabe... meus menino memo, é tudo assim

ó. Só quando a gente vê que não tem jeito. Mais, fora disso, dor de barriga, febre,

essas coisa... nóis vai no médico? Vai nada.” (W. P., Porto Novo, 2005).

Há uma atitude em se evitar o usufruto dos saberes médicos e mesmo um

sentimento de desconfiança em fazê-lo: “se ce vai pro médico, ce arruma doença. Ce

num tem, mas isso ele te arruma. Então... meu pai. Meu pai tem 68 ano, sabe

quantas vezes ele foi no médico? Duas vezes ele foi no médico. Foi porque nóis

insistimo. Ele caiu duma escada aí, mais num é que... problema de... sério, esse tipo

de coisa. Porque é, ele fala e é verdade: ce vai pro médico, na idade que ele tá, que

que o médico vai falá? Faz exame de sangue, exame disso. Ele não tem problema

mais ele já fica com aquilo na cabeça e vai arrumá problema. Então num vô não. Eu,

a mema coisa. To cum uma dor na coluna aqui, faz tempo. Num vô pro médico não,

continuo fazendo a mesma coisa. Porque eu sei que é pegá peso. Chega até meus
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pé, a ponta dos meu pé ficá adormecido. Mais eu num peço arrego não. Continuo...

É... hoje em dia esse negócio de médico é coisa de gente moderna. Ah, a minha

mãe. Minha mãe tem a mentalidade moderna. Qualqué ai, uma dor aqui, meu pai já

tem que levá pro médico. Tudo ela vai pro médico. Tudo, tudo. Falei, mãe ó...

qualqué hora a senhora vai lá pu Indaiá... Falo prá ela que o Indaiá é o cemitério né.

Qualqué hora a senhora vai pu Indaiá lá. A senhora fica aí, cheia de dor aí. O médico

já mandô... pra extraí um dente, o médico mando ela fazê exame de sangue, mandô

fazê... como é que é o nome lá? É... a esteira, mandô... pá arrancá um dente? É

loco.” (W. P., Porto Novo, 2005).

Os saberes acumulados através das gerações são valorizados: “sabe

como a minha avó arrancava dente antigamente? Com fumo. Ce sabia disso?

Passava o fumo na gengiva aqui, pronto. Amolecia, ela puxava o dente. Sabia disso?

É... é... Ih, ela fala assim: que médico nada. Passava o fumo aqui, o dente caía. Hoje

em dia, o pessoal num acredita nisso se a gente for falá. Ela morreu com quantos

anos? Morreu cum 89.” (W. P., Porto Novo, 2005). Ao mesmo tempo, se percebem

mudanças em razão dos novos valores e interesses que chegam com o correr do

tempo, influenciando nos hábitos e atitudes relacionados ao corpo: “ce sabe que nós,

nós aqui ó. Num sei quantos anos ce tem, mais nóis num güenta chegá nos 70, nos

80 não. Güenta? Sabe por quê? Nós comemo muita porcaria hoje em dia. Tudo é

congelado.” (W. P., Porto Novo, 2005). Ainda assim, busca-se, na medida do

possível ser fiel ao padrão natural: “...ó, a gente, a gente tenta mantê o padrão. Ó, eu

num como pexe congelado. O meu pexe se eu tivé que comê é aquele que chega do

mar agora. Chego, já faço um filé e como. Mais pexe congelado... Fico mais que um

dia na geladeira, eu num como. Num como. Camarão? Eu num como. Só o camarão

que eu pego. Sabe por quê? Eles, como é, colocam aquele sulfito, sulfite, é um

pozinho que parece um talco. Aquilo lá é cancerígeno, ce entende? É conservante. É

um pozinho que eles põe no camarão. (...) Ó, aqui a gente plantava antes mandioca,

tudo. Aqui, ó, onde era a minha casa, tinha mandioca, abóbora, tudo a gente

plantava aqui. Hoje em dia ce num tem nem mais espaço mais prá plantá isso. Eu

quando quero uma banana boa, vô lá no meu sítio lá. Pego lá que eu sei que é

natural memo. Até essas banana de hoje são forçada. Eles colocam aquele

carbureto, né. Fica umas banana bonita e ce corta, é dois dia a banana tá madura,
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banana tá madura. Então, é assim memo. Ce acha que isso num é forçá a natureza?

(...) Num é o natural. Isso só percebe quem lida com a natureza.” (W. P., Porto Novo,

2005). “A Natureza é saúde” como diz o pescador (W. P., Porto Novo, 2005).

No cotidiano em meio à Natureza, nas atividades da pesca, quando “...o

barco num passa, ce tem qui descê, ce faz o maior exercício pá levá o caminho ao

barco (...) ce cai na água, ce faiz um exercício na perna do caramba lá. Ce anda mais

de um km pá tirá o barco...”; ou nos demais aprendizados que a lida com a Natureza

pauta, percebido na caça ao caranguejo cabeludo onde “pra você não afundá numa

lama, você tem que controlá a respiração (...) e só gente que convive memo, que

sabe que... o segredo tá na respiração...” (W. P., Porto Novo, 2005); ou no banho no

rio, de pequeno, em que o pescador relata que “... num tinha chuveiro, tinha nada,

era na bacia. Eu ia lá pro rio lá. E nadava assim, assim que fazia. Sozinho. Ó, ensinei

minha irmã, ensinei minha prima, à nadá. Ce vê, ó, a gente de primeiro fica brincando

de esconde-esconde no rio. Então ce tinha que tê, nadá, porque a gente nadava

assim. Ia lá, ce tinha um fôlego assim nadando. Atravessava o rio no mergulho.”

(W.P., Porto Novo, 2005); é a Natureza que pauta o conhecimento para que o corpo

se expresse nesse ambiente.

E daí, ainda que inicialmente possa causar espanto o fato do pescador

mais velho dentre todos entrevistados ter passado tantos anos e aventuras no mar,

sem ao menos saber nadar, ouvindo-o dizer “eu ia pro mar prá trabalhar, não prá

morrê” (A. M. A., Porto Novo, 2005); isso se torna compreensível diante do arsenal

de saberes guardados por essa população. Saberes que se teve amplo contato nas

entrevistas, no ouvir as histórias do “casalamento do cação”, da “arraia menstruada”,

da “caça ao caranguejo cabeludo”, nos ciclos do peixe, nas mudanças da natureza;

na direção da maré e nos demais sinais que o tempo dá além de tantos outros

relatos, mas que para fechar se exemplificam pela frase: “Conheço do tempo, da

natureza. Quando o homem fala lá, que vem a frente fria, ih.. eu falo sozinho até:

demorô hein!” (A. M. A., Porto Novo, 2005).

Por fim, discorrer acerca do significado com a Natureza pareceu tão

relevante para os sujeitos, que até se tornou difícil traduzir em palavras. Esta

dificuldade foi sentida por parte de pescadores: “Eu acho isso aí a Natureza né? Eu

acho que num tem muito qui falá, tem mais é qui sinti, né? (...)” (L. C. C. S., Porto
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Novo, 2005); “talvez eu não esteja sabendo me expressá pra você. É uma pergunta

difícil de fazê. Fica difícil viu? De falá pra você. Realmente é difícil ce explicá o seu

sentimento que ce tem. É a mesma coisa que ce tem um sentimento pela sua esposa

que você sabe expressá prá ela o que você tem. Talvez eu num saiba, não esteja

sabendo expressá pra você da forma que ela me... “ (W. P., Porto Novo, 2005).

Dificuldade sentida também pelos surfistas. Um deles, indagado se acrescentaria

algo ao seu depoimento, respondeu: “ah, tem é que acrescentá algumas imagens,

né, pro pessoal tê noção disso assim porquê é uma coisa meio difícil de você

expressá né.” (R. G. J., Itamambuca, 2005).

Assim, os demais pormenores, detalhes que surgiram nas entrevistas e

observações foram, então, incorporados nas reflexões do próximo capítulo.

6 DISCUSSÃO

Nesta fase, mediante o que foi apontado de modo preliminar na análise dos

dados, privilegiou-se uma discussão teórico-conceitual que trouxesse elementos para

pensar tanto a relação lazer e trabalho como a formação profissional em Educação

Física. E, talvez seja prudente afirmar que, tais aspectos só puderam ser abordados

pela reflexão da relação Ser humano e Natureza, a partir do olhar da Educação

Física.

Tal delimitação não é aleatória. Por meio da vivência dos pescadores e

surfistas com a Natureza a intenção por trás desse recorte foi de contribuir para

futuras construções teórico-metodológicas dos leitores desse trabalho, mais coerentes

com a realidade. Ou melhor, visto que discutir a relação Ser humano e Natureza

pressupõe conceber a complexidade nela implícita, guiar-se pela dimensão do que é

a vida e do que são as formas de se relacionar no mundo e com as pessoas - que se

pôde obter pela experiência da pesquisa de campo -, é distinto de conceber modos

distantes e isolados de tratar as questões relativas a essa temática. Ao mesmo

tempo, visto que a objetivação e a simplificação correntemente são bases para o

pensar e agir em Educação Física, o intuito é também partir da pluralidade de

significados e valores da relação Ser humano e Natureza e do modo pelo qual isso se
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expressa no campo científico específico, para apontar questões relativas à formação

em Educação Física e à relação lazer-trabalho.

Assim, inicia-se a argumentação situando a, talvez ingênua, pretensão que

se portava antes de ir a campo: a disposição, por mínima que fosse, em se pensar a

organização da vida do pescador como um todo integrado e harmônico, acontecendo

em locais isolados, pacíficos e paradisíacos, tal como poderia se pensar ser a vida

dos antigos gregos e polinésios. No pólo oposto estariam os surfistas trazendo o

sentido da vida urbano-industrial para a Natureza. Isto é, a dominação dos espaços

naturais por meio das técnicas e as ações neles realizadas vinculadas ao valor

educativo da aventura, onde ousadia, coragem e risco seriam os elementos a serem

trabalhados para melhor incorporar o cotidiano urbano repleto de incertezas. Ações

estas que estariam então fundamentadas pela racionalidade que pauta divisões entre

Ser humano e a Natureza, seja esta última a própria natureza humana ou a Natureza

exterior ao Homem.

É claro que diferenças quanto às concepções de vida e formas de se

relacionar se apresentaram. Mas também foi possível notar a dinâmica posta em

marcha nos últimos tempos, que continuamente redesenha a estrutura societária

com uma nova e diferente ordem e, embora com efeitos diferenciados, afeta os

processos constitutivos da experiência e cotidianidade de surfistas e pescadores.

Com o processo de construção e reconstrução inerente à vida, emergem mudanças

econômicas, políticas e culturais engendradas pelo capitalismo que contribuem por

derrubar limites entre tempo e espaço e transformar o mundo num território global. O

mercado surge dissolvendo e deslocando territórios e fronteiras e, pouco a pouco,

converte os espaços locais à lógica imposta pelo todo, não obstante as resistências

que se ofereçam à globalização (MASCARENHAS, 2005).

Nesse sentido, olhar para os pescadores entrevistados permitiu perceber

aquilo que DIEGUES (2004) já salientara em relação à cultura caiçara, definida como

“um conjunto de valores, visões de mundo, práticas cognitivas e símbolos

compartidos, que orientam os indivíduos em suas relações com a natureza e com os

outros membros da sociedade e que se expressam também em produtos materiais

(tipo de moradia, embarcação, instrumentos de trabalho) e não materiais (linguagem,

música, dança, rituais religiosos)” (p. 22). Embora esta cultura não seja um conjunto
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estático de significados, valores e comportamentos que não possa sofrer

adaptações, em situações marcadas pela modernidade e pela globalização, tem sua

flexibilidade e capacidade de adaptação mais dificultada, o que ameaça a própria

reprodução do modo de vida tradicional.48

Olhar para a prática dos surfistas, por sua vez, também dá margem para

se reconhecer as influências do capital sobre a mesma. MASCARENHAS (2005), por

exemplo, chega a considerar o surfe como uma das formas de diversão e

entretenimento ancoradas nos modismos e esvaziadas de conteúdo socialmente útil,

cada vez mais sintonizadas com as sensações de prazer e excitação imediatas, o

êxtase da aventura e a euforia do consumo. Entretanto, a dimensão da experiência

dos surfistas, obtida no contato com o campo, remeteu a busca pelo sentido da vida

na emoção e aventura para além dos valores e princípios que se podem captar como

determinados pela ciência e pelo mercado, ou até como forma de incorporação do

mundo do trabalho mediante uma simulação de ganhos e perdas com o mundo

natural.

Em outra direção, pôde-se ver a experiência no mar e nas ondas

potencializando a dimensão humana do ser. Observou-se o surfe como “passaporte”

para se perder na dimensão do tempo e espaço, se desligar do ritmo urbano e

integrar-se ao ritmo do mar, território que pressupõe o infinito, delimitado apenas pela

visão que o surfista pode captar. Num mundo onde é corrente remeter ao futuro o

sentido das coisas, o surfista está mobilizado, presente e totalmente envolvido com a

experiência. Do mar, ele sai imaginativo, criativo, potente. Nesse sentido, essa forma

de se relacionar com a Natureza potencializa o corpo e conduz à outras percepções

da vida. Ao menos nos momentos de mobilização e envolvimento para a experiência

do surfe, se vê o estabelecimento de uma sintonia consigo e com a Natureza que

aponta para uma superação da fragmentação do indivíduo e da totalidade da qual é

parte.

48 A migração dos caiçaras para áreas suburbanas e subseqüente ocupação dos bairros pobres, em função do
declínio da agricultura e da expulsão de suas terras que se deu a partir da década de 1960 têm ameaçado o modo
de vida tradicional. Diante das dificuldades de exercer as atividades pesqueiras, em bairros muitas vezes distantes
do mar, parte desses caiçaras passou a desempenhar atividades distintas das tradicionais, como a construção civil,
serviços urbanos e subempregos (DIEGUES, 2004).
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Do mesmo modo, as invenções das formas de ser e se comportar dos

sujeitos de pesquisa também possibilitaram evitar ou relativizar a dicotomia que incide

sobre os tempos de trabalho e de lazer. Dessa forma, para além das designações que

as práticas recebem - viver uma aventura no surfe, como lazer; lutar pela

sobrevivência na pesca, como trabalho -, foi possível avistar outros sentidos movendo

as pessoas para as experiências que ultrapassam essa segmentação dos tempos.

Nas escolhas dos surfistas por melhores maneiras de reinventar o dia-a-

dia, se vê o surfe alcançando os tempos da vida. Ele não só é vivido no mar, mas

em terra, não só na praia como na vida urbana; ele organiza e compõe com o

trabalho, seja isso revelado pelo tipo e tempo de trabalho que o surfe define, como

pelas inspirações e pensamentos compartilhados no mar se transpondo à vida

profissional.

No caso dos pescadores, ainda que haja uma relação de sobrevivência

com o mar onde estão as influências do capital, o mar é o domínio da liberdade,

espaço para reflexão, paz, prazer e para o lúdico. A via do trabalho pode degradá-los

corporal e socialmente - com o envelhecimento precoce, opressão, cansaço e

condições de vida insatisfatórias -, mas há também uma via que passa por

experimentar a revitalização e a potência que os leva a retornar ao mar no dia

seguinte, e que os fazem padecer de vontade e saudade da vida nesse ambiente.

Nesse sentido, tentar modelar a qualidade do que se faz dentro de um

padrão, polariza a discussão, classifica e estigmatiza grupos. As entrevistas com

pescadores e surfistas demonstram uma complexidade, para além da categoria

tempo, para se pensar a relação lazer e trabalho.

Há uma tendência, percebida nas teorias do lazer, em dividir a discussão,

fragmentar os tempos e conceber o lazer em oposição ao tempo de trabalho. De fato,

o conceito de lazer moderno surgido no final do século XVIII com o processo de

industrialização, está diretamente vinculado à discussão das relações mercantis.

Retomar LAFARGUE (2000), PARKER (1978). VEBLEN (1987) e tantos outros que

se dedicaram a pensar o fenômeno do lazer no curso do desenvolvimento histórico, é

constatar isso.

Ao mesmo tempo, essa dicotomia também se viu reproduzida nas

produções científicas analisadas. Ou seja, embora esteja presente o tema relativo às
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influências do capitalismo na Natureza e nas práticas corporais, a discussão acerca

da estruturação do tempo livre não se fez de forma a indicar uma “compreensão

alargada, dialética e não bipolarizada das relações entre lazer e trabalho.”

(OLIVEIRA, 2000, p. 48). Pelo contrário, foi até possível perceber algumas

problematizações denotando a crença na existência de mais tempo livre atingido com

o progresso tecnológico. Tese que contrasta com as condições impostas na

atualidade que tornam, o que seriam os períodos de tempo livre (final do dia, fim de

semana, fim de ano, férias), em lapsos temporais cada vez mais curtos,

fragmentados, descontínuos, incertos e, para muitos, inexistentes (MASCARENHAS,

2005).

Deixa-se claro que neste estudo não há a preocupação de discutir e revisar

o conceito de lazer associado ao tempo livre, mas em chamar atenção para a

inexistência da liberdade absoluta, para a impossibilidade de se estar livre, seja na

lógica do trabalho, na lógica da vida, nas relações que se tecem entre as pessoas.

Na maioria das vezes, as pessoas se vêem impregnadas, amarradas às

características de organização que se apresentam na vida cotidiana. Qual seria o

tempo livre de um pescador que passa dias e dias no mar? Não existiria? Ou, quais

seriam os tempos de trabalho e de lazer de quem opta por dedicar-se ao exercício

profissional como meta de vida, continuamente se empenhando por isso?

Nesse sentido, o trabalho de MASCARENHAS (2005) é procedente porque

concebe a dinâmica da vida capitalista se estendendo sobre o lazer e produzindo o

mercolazer. Tal conceituação desenvolvida por esse autor aponta para um modelo

paradigmático de lazer voltado para a obtenção do lucro, alçado à produção e

reprodução ampliada do capital, sem estar verdadeiramente comprometido com as

reais necessidades da população. Entretanto, essa tese, elaborada à luz da teoria, de

pesquisas documentais e bibliográficas, deixa de se complementar com o que pode

ser colhido da realidade, das manifestações daquilo que são os valores, sentidos e

modos de vida das pessoas.

Em vista disso, as teses de OLIVEIRA (1999, 2001) ganham mais sentido

quando se pensa nas interações de pescadores e surfistas com o mundo natural,

uma vez que enfatizam a necessidade de dar voz à pessoa e ao grupo e de se estar

atento à complexidade. Mais vantajoso do que discutir o que é ou não tempo de lazer
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e de trabalho, como saída particular a percepções fragmentadas, individualistas e

simplistas das interações sociais, esse autor desenvolve o conceito de lúdico. Assim,

independentemente das conceituações que se possam construir referentes ao lazer e

ao trabalho, o universo lúdico tem um sentido mais amplo e profundo que perpassa

essas delimitações. A dimensão lúdica se insere nas formas de interação social e

move o envolvimento com aquilo que é a expressão mais próxima do que se pensa e

quer para a vida (OLIVEIRA, 2001).

Deste modo, apesar das múltiplas formas de opressão social existentes

definindo condições e histórias de vida, o olhar para os sujeitos da pesquisa desvelou

a Natureza como palco de afirmação das potências, da alegria de viver e da

experiência do lúdico. Revelou uma multiplicidade de fatores impulsionando

expressões dos modos particulares de cultura, como surfar e pescar, que não só a

relação de sobrevivência e a necessidade do consumo de uma aventura. Apontou

que elementos do lazer e do trabalho se apresentam numa dinâmica complexa,

inerente à lógica da vida que não pode ser repartida, resumida nem universalizada.

Esses resultados também assinalam a relação com a saúde. Ao se pensar

no mal-estar49 que acomete o panorama atual, que afirma a diminuição das potências

e da alegria de viver como o maior problema de saúde da humanidade (TEIXEIRA,

2004), surfistas e pescadores ressaltaram as práticas lúdicas ensejando um cotidiano

qualitativamente melhor. Nesse sentido, a concepção de saúde não está associada

aos moldes da clínica, da intervenção e da prevenção, mas à saúde como o conjunto

de condições que viabilizam a vida e a existência digna; condições dentre as quais

está a dimensão do lazer.

No que se refere à Educação Física, freqüentemente intervenções e

discursos dessa área tendem a reproduzir a visão técnica da vida, dos tempos, do

Ser humano e da Natureza. Em razão disso, toda essa discussão também está

diretamente vinculada à formação nessa área do conhecimento que, sob o respaldo

49 Incertezas, opressões e a vulnerabilidade humana marcam a fragilidade da vida e se convertem em temas
presentes nos debates em saúde mediante as circunstâncias que atravessam a sociedade contemporânea: a
degradação das condições de vida; a exclusão social; a incidência das velhas e novas doenças; o impacto das
ações humanas sobre a Natureza; a violência; a desintegração dos direitos sociais, dos valores culturais e éticos,
da solidariedade e dos modos de conviver.
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das ciências biológicas, ainda enfatiza a valoração do corpo em termos quantitativos,

sua materialização, higienização e controle por meio da técnica.

Assim, não é difícil se deparar com modelos homogêneos e padronizados

de intervenção com pouca diversidade de conteúdo onde os corpos são vistos como

objetos, sobre os quais se deve meticulosamente trabalhar, disciplinar para a

otimização de seu funcionamento no sentido de reproduzir formas, comportamentos e

condutas.

No nível da graduação, o esforço é por transmitir as “verdades” advogadas

pela ciência clássica acerca do que concerne ao fenômeno esportivo ou à relação

atividade física e saúde a fim de “medicalizar” aqueles que serão os futuros alunos

para se alcançar a mens sana, in corpore sano...

Os debates apresentados nos resumos científicos analisados vieram, em

parte, a confirmar essa disposição em conceber o Homem sob o prisma que o reduz à

sua materialidade, divide o corpo, e o separa de seu entorno social e ambiental.

Nessa linha, as práticas corporais foram visualizadas mediante uma relação

instrumental dirigida ao exercício da aptidão física e alívio do estresse pelas visitas ao

ambiente selvagem. Uma visão romântica e também utilitária de se conceber a

Natureza, que parece reproduzir o mito moderno da busca por lugares selvagens e

paradisíacos onde o Homem pode refrigerar-se, apresentado por DIEGUES (2002).

Mas isso tem um porquê, reflete modos de pensar o Homem e o mundo

que se desenvolveu como parte de um processo histórico, que atribuiu ao Homem o

posto de dono da Natureza e o liberou para a conquista do mundo natural e do corpo

por meio da racionalização, da ciência e da técnica (SILVA, 1997). Estabeleceram-se

divisões entre mundo humano e mundo natural, como também no próprio Homem e

entre as relações tecidas por este com seus semelhantes. Os frutos desse pensar

então se transportaram às interações do corpo com a Natureza. Estas, muito mais se

traduziram numa gestualidade cientificamente prescrita para usufruto das virtudes

terapêuticas da Natureza (CORBIN, 1989), do que na expressão da transcendência

de um corpo participante da continuidade do cosmos, tal como se percebia nos ideais

gregos (SILVA, 2001b) e polinésios antigos (BECKWITH, 1917, 1951). Esta conexão

entre corpo e Natureza, no sentido de desenvolver o físico, purificar a mente e
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harmonizar a alma, é que parece ter sido absorvida e correntemente propagada pela

Educação Física.

É claro que com o tempo vieram novas concepções e propostas relativas à

Educação Física. Nas discussões científicas analisadas, há críticas quanto à

finalidade que parece ter sido deslocada para a Natureza de apenas servir de meio

para se obter uma sensação, pressupondo até mesmo uma alienação das questões

ambientais. Ao mesmo tempo, advoga-se uma dimensão positiva em torno das

vivências na Natureza, passível de ser trabalhada nas ações pedagógicas da área.

No entanto, como efetivar mudanças nos relacionamentos com a Natureza

se os objetivos educacionais a serem atingidos nesse ambiente se direcionam à

obtenção dos benefícios fisiológicos e não dão conta de explicar a desarmonia na

relação entre os Homens e seu entorno sócio-ambiental, já que o sentido e o

significado das ações humanas são esvaziados? Isso implica na necessidade da

constituição de interpretações que considerem outros modos de sentir o corpo, de

pensar e agir, que abranjam sentidos, valores e significados mais próximos do

humano no Homem.

Há discussões emergentes que tendem a contribuir para polemizar essas

questões. São incipientes, mas ajudam a pensar considerações mais pertinentes e

responsáveis relativas às práticas corporais na Natureza, pois apreendem diferentes

visões de corpo e de mundo que se configuraram no passado e estabeleceram não

só os vínculos atuais da Educação Física com o mundo natural, mas pautaram os

discursos e práticas no âmago dessa área do conhecimento. E, aqui se abre um

parêntese para considerar o empenho de pesquisadores do campo da Educação

Física na reflexão a respeito das questões ambientais. Apesar de se notar a

escassez de produções científicas nesse sentido - como demonstrado por meio das

produções científicas do CONBRACE analisadas -, é relevante a existência das

discussões trazidas à área, sobretudo geradas no interior de alguns grupos de

pesquisa, apresentados na TABELA 8.
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TABELA 8 - Grupos de pesquisa atuantes na temática “Ser humano e Natureza”

Grupos de
Pesquisa Líderes Caracterização Instituição

Grupo de
Estudos Lazer

e Cultura
(GLEC)

Heloisa Bruhns

Desde sua formação em 1995, emerge como um
importante espaço de discussão acadêmica,
abordando questões socioculturais relacionando
lazer, corpo e a temática ambiental.

UNICAMP

Núcleo de
Estudos

Pedagógicos
em Educação

Física
(NEPEF)

Elenor Kunz
Giovani De Lorenzi Pires

O Núcleo tem grupos de estudos em temáticas
específicas, de acordo com as linhas de pesquisa.
Destacam-se as contribuições de Ana Márcia
Silva, atuante na linha de pesquisa Corporeidade
na Educação Física.

UFSC

Núcleo
Interdisciplinar
de Estudos do

Lazer
(NIEL)

Tereza Luisa de França
Kátia Brandão Cavalcanti

Tendo as práticas junto à natureza como foco
central, a linha de pesquisa, Lazer, Natureza,
Esporte-Atividades de Aventura
desenvolve estudos e pesquisa com bases
epistêmicas, metodológicas e aplicativas sob um
enfoque interdisciplinar que possibilitem fornecer
dados explicativos aos cuidados sobre os
possíveis impactos ambientais.

UFPE

Laboratório de
Estudos do

Lazer
(LEL)

Gisele Maria Schwartz
Os interesses de pesquisas do grupo contemplam
a psicologia do lazer, a educação para o lazer e o
lazer e o meio ambiente.

UNESP

Laboratório de
Estudos

Audiovisuais
(OLHO)

Milton José de Almeida

A educação, o conhecimento, a linguagem e a arte
são diferentes faces entrelaçadas que compõem o
campo geral das pesquisas e estudos que
investiga a educação estética, cultural e política,
vista como uma forma complexa do viver cultural e
social contemporâneo. Destaca-se a contribuição
de Carmen Lúcia Soares, vinculada à linha de
pesquisa Sociedade, Cultura e Educação na
minuciosa análise da obra de Georges Hébert a
respeito do método ginástico denominado “Método
Natural”.

UNICAMP

Grupo de
Estudo e

Pesquisa em
Educação
Física e

Esporte e
Lazer

(LEPEL)

Celi Nelza Zulke Taffarel
Nair Casagrande

A linha de estudo e pesquisa em Educação,
Esporte e Lazer do Campo e da Cidade investiga
as problemáticas significativas da formação
acadêmica inicial e continuada, produção do
conhecimento científico, trabalho pedagógico e
políticas públicas na área da Educação, Educação
Física e Esporte e Lazer a partir da possibilidade
epistemológica do materialismo histórico dialético,
na cidade e no campo.

UFBA

É possível também notar que a maioria das reflexões conduzidas nas

produções científicas se deu mediante análise bibliográfica como instrumento

metodológico. Mas como seria considerar “o campo” para propor e reinventar

caminhos?
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Uma alternativa para se contrapor aos padrões de pensamento e de

intervenção fundados na prepotência da ciência, que elege o corpo “perfeito” para

uma saúde perfeita, pode estar na diversidade cultural e nos discursos e ações que

as pessoas produzem por meio das práticas corporais a fim de transpassar a

opressão, burlar o poder e conseguir sobreviver e ser feliz. Aqui, isso se manifesta

pelos exemplos oferecidos por pescadores e surfistas.

Pensar na necessidade dos surfistas pela velocidade, adrenalina e

obliteração da razão, evidencia a carência do sentir, do viver e da invenção que

acometem as experiências corporais contemporâneas, haja vista a exaltação da

materialidade, pressupondo a dominação e intervenção da tecnociência sobre a

dimensão corporal. Ao mesmo tempo, também se nota a inviabilidade de trocas, a

violência e a comunicação com o mundo que se faz à distância por meio das

experiências cibernéticas embaladas pelos produtos da tecnologia.

Num sentido, parece haver uma perda ou declínio da experiência. No

outro, talvez como resposta a esse contexto, a sociedade busca as práticas corporais

como forma de fugir à opressão, sujeição e dominação que incide sobre o corpo,

procura outras formas de sentir e perceber a vida. Ainda que seja muito presente a

influência do capital em “dizer o que fazer”, o que optar e o que consumir, por meio

do corpo, há o desejo, o sonho e a manifestação das invenções ou reinvenções de

novos e velhos rumos para a expressão da corporeidade.

Entretanto, os cursos de graduação ainda não privilegiam questões

epistemológicas que estão diretamente vinculadas à reflexão sobre o Ser humano e

a Natureza e aos valores, sentidos e significados das práticas corporais. Tal situação

se configura porque ainda muito mais se valoriza o exercício da interdisciplinaridade

e da intersetorialidade com as áreas biológicas. Pouco se exploram as ciências

humanas e sociais como referencial teórico e metodológico.

Olhar para os pescadores, por exemplo, ajuda a assinalar visões de mundo

e simbologias que operam uma outra compreensão da dimensão corporal e da

saúde, diversa da racionalidade imposta pela sociedade urbano-industrial, que

ambiciona governar, organizar e exaltar o corpo e fazer deste tanto um caminho de

felicidade pela identificação do indivíduo com sua dimensão corporal ou um protótipo

para a saúde física, como aponta SILVA (2001b).
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Mesmo com os hábitos - alimentação, vestimentas, lazer e outros - que

chegam através dos meios de divulgação inerentes à sociedade globalizada, ainda

se reconhece uma certa tendência dos pescadores em conservar valores e costumes

condicionados à tradição, que apontam para uma proximidade com a Natureza.

Elementos do lidar do pescador com seu corpo remetem aos cuidados de saúde que

se operavam nas culturas do passado em torno de um naturalismo, uma capacidade

auto-curativa do corpo. Lembra a idéia grega antiga de saúde que, segundo

SANT’ANNA (2001), atrelava o equilíbrio dos humores corporais à correspondência

com os elementos naturais - terra, água, ar e fogo -, a partir de um princípio onde a

Natureza condicionava a vida humana e explicava todas as coisas.

Essa outra forma de entender e lidar com o corpo e a Natureza foge ao

modelo que, predominantemente, se pretende e se constrói para desenvolver os

conteúdos da Educação Física e expõe a necessidade, enfatizada por CARVALHO

(2005), de ampliar as possibilidades interpretativas relativas à saúde e ao fenômeno

do corpo. Esse é um gancho para se pensar numa variedade de pontuações,

algumas das quais são exploradas a seguir.

Se as preocupações ambientais incluem tematizar questões da vida como

um todo, onde se inclui a saúde humana (LUZ, 2005), é fato que a medicina baseada

em evidências, como único referencial de saúde, não dá conta de problematizar e

construir alternativas às rupturas instauradas: corpo e mente, alma e razão, matéria e

subjetividades, sociedade e meio ambiente. Muito pelo contrário, o modo pelo qual o

Homem lida e trabalha com a medicina clínica contempla um afastamento do real, da

cultura, para firmemente intervir e produzir alterações na natureza humana (SILVA,

2001b). E assim como a tecnociência intervém na natureza humana interna, não é

raro perceber a tecnologia - respaldada pelos conhecimentos científicos - também

fazendo a interligação entre Ser humano e Natureza externa, como se pode perceber

pelos diversos aparatos utilizados pelos esportes de aventura, por exemplo. Mas

será que as disciplinas de graduação têm problematizado essas questões? Ou será

que as abordagens relativas às práticas na Natureza se dão no sentido de apresentar

apenas mais modalidades de atividades físicas ou demonstrar as técnicas de novos

equipamentos? SILVA (1997) cita que o fenômeno técnico - estruturado por uma

racionalidade direcionada à imediatez e sem uma perspectiva teleológica - como a
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principal forma de relação entre Ser humano e Natureza, merece um estudo mais

aprofundado pela Educação Física; visto que sem a revisão dos fundamentos que o

sustenta, não ocorre o estabelecimento de novas relações entre a sociedade e o

meio ambiente.

No que diz respeito à intervenção profissional, a separação entre cultura e

Natureza na produção da saúde também traz implicações. Nos cursos de formação

freqüentemente não se lida com o desejo, opções, vontades, tradições e modos de

ser. Uma vez que a Ciência não dá conta de atingir essa dimensão da vida, decorre

que quando os alunos saem a campo para efetuar a intervenção, se deparam com as

barreiras que abundantemente se colocam diante dos objetivos propostos em seus

programas.

Nessa direção, algumas das narrativas dos pescadores contribuem por

acentuar ainda mais essa pontuação. Desinteresse e até receio quanto à utilização

dos serviços da saúde clínica ficaram evidenciados, na medida em que os

conhecimentos preconizados pela racionalidade médica ocidental apresentam um

distanciamento em relação aos saberes de saúde próprios à população caiçara.

Quando se fala nas intervenções em Educação Física, isso chama atenção para as

tensões que podem se configurar entre interesses e prioridades daqueles que

atendem e dos que são atendidos; para os conhecimentos que se tem valorizado nas

ações e para o modo pelo qual são conduzidas as aproximações junto às pessoas.

E, como transpor abismos e conflitos, ou seja, como lidar com as prioridades e as

diferenças inerentes aos modos de ser e viver das pessoas, se estes elementos não

se apresentarem nos cursos de graduação?

Deslocar o sujeito de uma posição secundária - que muitas vezes contribui

por omitir seus desejos e emoções e desvalorizar sua própria história de vida - para

situá-lo em primeiro plano (CARVALHO, 2001), pode ser a resposta para superar tal

desafio. Assim como uma orientação está em privilegiar a diversidade de práticas de

modo que, nos momentos de atendimento, as pessoas possam optar por aquelas

que atinjam seus desejos e necessidades e considerar e valorizar a multiplicidade de

conhecimentos produzidos e compartilhados pelas comunidades. Direção distinta de

se conduzir ações relacionadas à intervenção profissional que muito mais denotem a

reprodução de padrões de comportamento e de pensamento. Assim como muitos
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são os caminhos eleitos pelas pessoas no sentido de encontrar melhores condições

de vida, muitos deveriam ser os caminhos trilhados para se intervir. Exemplos para

isso podem estar na diversidade cultural e nas possibilidades de intervenção que se

diversificam e se multiplicam.

Cada vez mais a categoria profissional conquista espaço para ação. “A

cultura corporal de movimento no mundo contemporâneo alargou-se, as práticas se

multiplicaram...” (BETTI, 2001, p. 159). Há necessidade, então, de olhar para as

expressões, os ambientes e saberes que se constituem diferentemente e que

refletem anseios e valores das pessoas. Assim como é preciso reconhecer e dar voz

aos sujeitos, valorizando seus desejos, interesses e tradições.

Avistar a Natureza e as relações que com ela se estabelecem fornece

exemplos para se pensar essas questões. Nela novos rumos se podem inventar,

novas idéias podem surgir para as interações do corpo, haja vista as experiências

dos surfistas e o exemplo de tantas outras modalidades que surgem a cada dia,

elaboradas pelo contato com o mundo natural.

E assim como a Natureza move a outras formas de percepção da vida, por

meio das práticas corporais - como se denotou pela pesquisa de campo - a

intervenção também deveria se dar no sentido de instigar e potencializar o emergir

de outras formas de percepção da vida. E aqui se colocam as questões: por que

idealizar as ações pedagógicas direcionadas a trabalhar o relacionamento Ser

humano e Natureza somente pela imagem da Natureza como algo externo, como o

verde que se visita? Por que não ressaltar a necessidade da elaboração de

trabalhos, de desenvolver relações com a Natureza nos espaços onde se vive e com

as pessoas com as quais se relaciona? Nesse sentido, poder-se-ia deslocar o foco

de reflexão para outros eixos e direcionar as ações para outros espaços - que não

apenas os concernentes aos temas da ‘recreação e lazer’ que fazem alusão aos

esportes radicais e outras práticas em ambientes verdes, como denotado na

produção científica analisada -. Isso possibilitaria desenvolver propostas que

contemplassem os locais onde se faz presente o cinza das construções e a visível

ação humana; favoreceria o estabelecimento de ações nas estruturas da sociedade,

na escola, na cidade, no clube, nas instituições acadêmicas, na família, na

vizinhança e em tantos outros espaços e possibilidades. O pressuposto para tal é
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visualizar o Homem num contexto social e cultural onde estão os problemas e

dilemas vividos e causados por ele.

Para isso, compreender o Ser humano segundo uma visão humana - e

aqui se destaca o papel das ciências humanas e sociais - permite ampliar o olhar

para encontrar caminhos e soluções e também facilitar as trocas entre as pessoas.

Sentido oposto ao de conceber como o melhor para a intervenção tudo o que já

dantes fora criado, bastando apenas a reprodução de idéias e modelos já existentes.

Ao se fazê-lo, ou seja, ao se adotar a estratégia da reprodução, aumenta-se ainda

mais a distância entre a formação profissional e a realidade que se coloca.

Outro aspecto a ser ressaltado é o acesso aos saberes e serviços do

profissional de Educação Física. E aqui há uma contradição. A eleição da Educação

Física como escolha profissional se justifica, com grande contingência, pelo desejo

de atuar como personal trainer ou de integrar a equipe da academia de ginástica, dos

clubes e das escolas e de trabalhar para quem pode pagar. Mas, por outro lado,

grande parte da população não conhece, não entende e não tem acesso aos

serviços dos profissionais dessa área. Afinal, quem pode pagar ou priorizar um

serviço individualizado de Educação Física ou freqüentar os programas oferecidos

nos clubes e academias? Escreve-se e fala-se em saúde, qualidade de vida e bem-

estar, mas não se observa, por exemplo, uma participação efetiva do profissional nas

ações e serviços públicos de saúde (CARVALHO, 2005; FREITAS, 2003). A

população de pescadores é exemplo de grupo à margem dos conhecimentos

relativos aos cuidados com o corpo e de políticas públicas comprometidas com a

saúde. Como salienta CARVALHO (2005), isso denota uma questão de princípio

para a Educação Física: “ouvir, estudar, analisar e avaliar o que se pensa e faz em

saúde hoje, especialmente em sua dimensão coletiva, pública e social.” (p. 23).

Por fim, a relação entre Ser humano e Natureza é uma questão essencial

para a Educação Física. As concepções de Ser humano e de Natureza que se

formaram no curso das reflexões filosóficas do processo secular, pautaram os modos

de pensar e lidar com o corpo. Muito do que se vê propagado pela Educação Física

decorre desse movimento reflexivo.

A Educação Física precisa estar atenta a um novo referencial, que

considere as expressões humanas como construções sociais significantes e que
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entenda o modo como o Homem apreende a realidade e se relaciona com outros

participantes da existência. Não há fórmulas. A Educação Física deve repensar

valores e sentidos de suas proposições, baseados nos discursos e expressões das

pessoas, compreendidos a partir do contexto social onde estão inseridas.

O mundo está em constante mudança e é preciso abrir e trilhar outros

caminhos. Por meio do corpo, viver o presente, ser mais dono de si e experimentar a

vida, implica num aprendizado. Afinal, o tempo todo as circunstâncias do dia-a-dia

parecem contribuir para o inverso disso e assim, oprimir, excluir, subjugar e

homogeneizar. E até que ponto a Educação Física quer reproduzir esse modelo?

Os sentidos do capital e da ciência na vida cotidiana não podem ser

subtraídos por completo, nem devem. Fazem parte das construções e descobertas

dos modos de viver e há pontos muito positivos neles. O intuito não é desacatar, mas

reavaliar. É impossível construir uma visão plenamente harmônica, coesa e plena,

seja das pessoas, das coisas ou ainda da Natureza. Não é possível conceber o lazer

e a saúde como totalmente desvinculados das condições e imposições que se

infringem sobre a realidade e como fenômenos estanques, sem interpenetrações

entre si. Não há possibilidade, no sentido de um desencanto com a realidade, de

advogar uma sociedade onde os Homens pudessem se entregar totalmente às

experiências transcendentes e às contemplações metafísicas como principal projeto

de humanidade, na tentativa de estabelecer valores já alcançados no passado e que

atualmente se encontram desgastados. Muito menos é impossível idealizar modos de

vida, como dos antigos gregos e polinésios, pautados pela simbiose entre meio

natural, forças humanas e divinas como parâmetros para se viver o presente.

Mas há caminhos, saídas à introjeção das imposições e prepotências que

engessam a capacidade de criar novos discursos para as experiências humanas que,

invariavelmente, têm a ver com o relacionamento com o mundo natural e com o

próprio Homem. Pescadores e surfistas apontaram algumas direções.

As práticas corporais são uma orientação para se pensar considerações

mais pertinentes e responsáveis do Ser humano e da Natureza. Não há um

desfecho, mas pontos de partida. Rever valores e sentidos das proposições, aguçar

conceitos e olhares, sinaliza uma construção coletiva que inclua os mais diversos
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atores sociais. É preciso experimentar, integrar conhecimentos, aceitar o desafio e

permitir o erro.

Foi com esse intuito que esse estudo se fez. Abrangendo diferentes

saberes e visões de mundo e corpo, a pretensão esteve em contribuir com a área e

apontar construções futuras: saberes e práticas no campo da Educação Física para

um pensar o mundo e agir sobre o planeta que constituam relações mais harmônicas

e fraternas entre os seres humanos, entre estes e a Natureza, para então, como cita

CARVALHO (2001), ‘fazer a vida melhor’.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se chega a essa fase da investigação, é usual finalizar as

reflexões com conclusões gerais em que se apontam as verdades reveladas pelas

fases anteriores do estudo. Para essa dissertação, trabalhou-se com um conceito

mais ampliado que assinala para considerações finais. Estas têm a intenção de

desvelar os apontamentos resultantes do estudo à luz do enfoque que permitiu

fundamentar as reflexões: o encontro entre Educação Física e Saúde Coletiva, de

modo a superar a naturalização da vida social e a dependência ao modelo médico

dominante que, predominantemente, articula a Educação Física com o campo da

Saúde e influencia a produção de conhecimentos e a intervenção profissional.

Para tratar os conteúdos neste estudo apresentados, o propósito foi de

agregar temas diretamente vinculados às condições que imprimem uma vida mais

digna no planeta, no sentido de ampliar as possibilidades interpretativas relativas ao

Ser humano e à Natureza. E essa proposta de investigação mostra sua validade uma

vez que as questões que incidem diretamente na qualidade da vida, tanto em

decorrência de dificuldades no lidar com a Natureza, quanto como resultado de

incongruências nas relações humanas, não são alheias à vida social, são sim

geradas, penetradas e reordenadas pela própria sociedade. Dessa forma, restringir-

se ao olhar fundamentado na racionalidade médica restrita, que enquadra as

interações do corpo com a Natureza em parâmetros físico-biológicos como critérios

de saúde, acaba por enfatizar somente a materialidade do corpo e assim o dividir e o

isolar do mundo.
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Surfistas e pescadores confirmaram que não se trata só disso. Os

significados de seus relacionamentos com a Natureza extrapolaram os benefícios

fisiológicos para o corpo e os resultados mais compensatórios e funcionalistas do

contato com o mundo natural. As diferentes maneiras de ser dos membros dessas

populações revelaram não a homogeneidade ou modelação dos grupos conforme

modos de pensar e atuar; nem as oposições entre lazer e trabalho, mas sim os

reflexos da inevitável dinâmica do complexo processo de vida em curso.

A Natureza e as maneiras de conviver que esta inspira, desvendaram a

possibilidade de se inventar tempos e espaços para o exercício da participação, da

autoconsciência, da liberdade, da fruição dos sentidos, das emoções e do potencial

exercício do lúdico. Elementos que imprimem qualidade à vida e indicam que os

subsídios para se construir caminhos para melhores condições de vida vão além da

relação atividade física e saúde historicamente construída na Educação Física.

Os sujeitos da pesquisa apontaram que saúde é se estar próximo à

Natureza e assim poder avistar o céu, respirar o ar da praia e, ao menos, sentir os

respingos do mar tocando a pele. Saúde é poder adquirir o sustento para uma

existência satisfatória. É sua imprescindível relação com o Lazer; é ter diferenças e

saberes particulares, respeitados e valorizados; é a possibilidade proporcionada

pelas práticas corporais de se perfazer qualidades de ser - existir - agir que ampliem

as chances de se auto-conhecer, se libertar e ser feliz.

Tudo isso destaca algumas considerações que poderiam ser levadas em

conta quando se pensa nas contribuições da Educação Física para se avançar na

busca por melhores condições de vida. Dentre elas, a construção de políticas que

possibilitem o acesso aos direitos de cidadania; o privilégio de ações sensíveis às

realidades e especificidades regionais brasileiras, bem como às condições de vida

que nela se expressam; a valorização da produção social do conhecimento na

formulação dos modos de pensar e intervir em Educação Física; a ampliação de

espaços para as ações e a otimização do acesso aos saberes e serviços dos

profissionais dessa área; a reorientação dos conteúdos levando em conta a

diversidade da cultura corporal de movimento, valorizando as vivências lúdicas e os

desejos, valores, princípios e sentimentos do Ser humano, sujeito coletivo e social e
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a visualização das práticas corporais como possibilidades de potencializar modos de

se situar e viver melhor no mundo.

Compreender e reunir esforços para lidar com a heterogeneidade dos

problemas que incidem sobre a saúde tem sido possível por meio da dissolução das

fronteiras disciplinares. Nessa direção, fazer-se representar em instâncias e fóruns

de discussão de pesquisa em saúde50, na sua dimensão social, coletiva e pública,

tem permitido trocar experiências e dialogar com outros atores sociais com diferentes

noções relativas à saúde.

Com esse intuito, os valores, sentidos, representações e simbologias que

movem as variadas maneiras dos sujeitos se relacionarem no mundo e agirem por

meio do corpo têm orientado o olhar da Educação Física a respeito do

relacionamento entre Ser humano e Natureza. Isso porque tais elementos contribuem

por fundamentar a forma pela qual têm sido conduzidos os discursos e as práticas da

Educação Física, bem como os embasamentos privilegiados para as conexões com

as temáticas ambientais. Ao mesmo tempo, se tornam em subsídios para denotar

mudanças que poderiam se dar no sentido de configurar um lidar humano mais

harmônico; tanto do Homem consigo mesmo, com os outros e com a Natureza.

Enfim, há outras formas de pensar e agir no universo da saúde. E, se esse

é um campo de articulação para a Educação Física, há também diferentes meios

dessa área contribuir para melhorar a vida do Homem. Não obstante as lacunas que

tenham sido deixadas e as falhas que tenham se colocado, o olhar sobre as relações

que o Ser humano constrói com a Natureza procurou não fragmentar, nem reduzir,

mas enxergar a complexidade da vida e das relações.

Assim, foram articuladas questões do lazer e do trabalho, da saúde, da

formação profissional em Educação Física, entre outros temas revelados pelo viver

de pescadores artesanais e surfistas. Obviamente, tal opção não esgotou as

interpretações. Ainda há muito mais por pensar, escrever, avaliar e agir. Para esse

exercício, muitos também são os cenários, os contextos e as pessoas que podem

50 Dentre as participações junto às instâncias de discussão em Saúde Coletiva, pode-se destacar: apresentação de
trabalho (BRASIL, 2005) no III Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, promovido pela
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO) e no IX Congresso Lationoamericano
de Medicina Social promovido pela Associação Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) (BRASIL &
CARVALHO, 2004).
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inspirar as elaborações. Acredita-se que o olhar aberto pode mover a capacidade

criadora para construir conhecimentos e práticas que atinjam as necessidades e

vençam os desafios que constantemente se impõem no cotidiano. O esforço

traduzido nesse estudo representou uma tentativa. Espera-se, então, que possa

ampliar as visões a respeito do Ser humano, do mundo e das formas de atuar por

meio do corpo, com vistas a estabelecer construções mais pertinentes e

responsáveis direcionadas a aprimorar as formas de ser e de viver no planeta.
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