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Naturismo: o corpo livre
por Filipe Chagas
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amos começar logo resolvendo
a diferença entre Naturismo
e Nudismo… quer dizer…
para a International Naturist
Federation (INF), ela não existe.
Contudo, no congresso ocorrido em Agde na
França, em 1974, ficou definido que:

Naturismo é um modo de
vida em harmonia com a
natureza, caracterizado
pela prática da nudez
social, com a intenção de
encorajar o auto respeito,
o respeito pelo próximo e
pelo meio ambiente.
A chamada “nudez social” difere do simples
nudismo em sua ideologia. Enquanto nudismo
pode ser qualquer ato de ficar nu com
frequência, a nudez social busca “restaurar o
balanço entre as dimensões física e psíquica,
livrando as pessoas das tensões internas
causadas pelos tabus e pelas provocações da
nossa sociedade contemporânea”, como diz a
Federação Brasileira de Naturismo (FBrN).
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A filosofia do naturismo fala em
tratar o bem-estar físico e psíquico
das pessoas e foi nesse ponto que
entendi a necessidade de vivenciar a
nudez em conexão com a natureza
como um exercício de enfrentamento
à minha dismorfia. E as dúvidas
sumiram assim que pisei no areia e
vi um ambiente cercado de pessoas
nuas curtindo a natureza. Famílias
inteiras, idosos, crianças, casais de
todas as orientações... sem roupa,
sem julgamentos, sem preconceitos.
Sensação de liberdade total.

É claro que, em um ambiente naturista, estando o
corpo completamente exposto, ele será julgado
por conceitos particulares individuais, porque
isso é intrínseco à humanidade. No entanto,
não existem padrões estéticos definidos nestes
locais, especialmente estes que interferem no
bem-estar físico e psíquico. A nudez do corpo se
torna irrelevante quando todos estão na mesma
situação, com a mesma filosofia. Estar totalmente
livre se torna o mais importante e, para muitos,
um divisor de águas:
Sem roupas, as pessoas tendem a confiar
em suas personalidades para fazer
uma declaração e aceitar os outros por
quem são, e não pelo que podem estar
vestindo. Alguns dizem que, quando tiram

as roupas, também eliminam o estresse
de suas vidas ocupadas. – International
Naturism Federation
Isso se relaciona diretamente com a sexualidade.
A nudez social entende a naturalidade do
corpo humano como a verdadeira identidade
de cada um. Para os naturistas, as associações
sexuais ao corpo foram construídas ao longo
do tempo e resultam em absurdos conceitos
de pudor, complexos ou obsessões, que em
nada contribuem para um desenvolvimento
psicossocial saudável:
A castração de partes do nosso corpo
foi arbitrária. Por exemplo, os nossos
lábios sempre foram associados ao “sexappeal”, sem que, contudo, andemos
com eles tapados, como acontece com
os genitais, para não falar nos seios. Pelo
contrário, se olharmos bem, o uso de
determinada roupa e outros adereços
é o que constitui, como todos sabemos,
um fator que visa acentuar uma postura
destinada a despertar o interesse sexual.
– Federação Brasileira de Naturismo
Isso não significa que o naturismo prega o
celibato ou a assexualidade. Os naturistas
entendem que a sexualidade, qualquer que ela
seja, não está presente na vivência coletiva,
deixando claro que o sexo em público vai contra
os seus preceitos. Uma ereção é compreendida
como uma reação natural do corpo, porém, a
pessoa precisa encobrir a excitação*. Todavia,
o sexo na vida íntima de cada um é celebrado
e se torna genuíno: uma vez que o mistério da
revelação do corpo
vestido não existe,
a excitação visual
* Para mulheres ou
homens trans em períodos de
é substituída por
menstruação, a sugestão é o uso
um desejo sexual
de um absorvente interno. Caso
verdadeiro.
a pessoa não se sinta confortável,
há a permissão de um short ou
da parte inferior de um biquíni
com um absorvente tradicional.
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A CULTURA ALEMÃ
DO CORPO LIVRE

Pode-se insinuar que, para um simples nudista, o sexo é tratado de
forma mais livre já que ele pode acontecer de forma explícita e, assim, a
conexão com a natureza é ainda maior.Voyeurismo / Exibicionismo são
permitidos, mesmo que seja sem o consentimento do outro. Por essa
razão, os naturistas acreditam que a prática simples do nudismo acaba
focando somente nos genitais e no sexo público, com uma ideologia
puramente hedonista com riscos de atentado ao pudor pela lei brasileira.
Portanto, a recomendação da Federação Brasileira de Naturismo é que se
busque um local reconhecido como oficial para evitar constrangimentos.
Aliás, vale dizer que algumas praias não permitem a entrada de homens
desacompanhados ou, até mesmo, grupos de homens. Somente casais
heterossexuais ou famílias são aceitos. Outras têm áreas específicas para
homens desacompanhados. A obrigatoriedade da nudez também varia de
local para local.
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Outra instrução da federação no que diz respeito à nudez é
que ela não seja usada como forma de protesto ou impositiva
(para tentar forçar a aceitação). É fundamental o respeito por
aqueles que não conseguem aceitar a nudez social. Porém,
ressalta que, se você cresce vendo outros tipos de corpos
nus e pessoas tranquilas com isso, torna-se natural encarar o
corpo* e a sexualidade com naturalidade e, assim, aumenta a
chance de reduzir pressões estéticas externas.

A Alemanha chama o naturismo de freikörperkultur
(FKK), a secular Cultura do Corpo Livre. Criada em
1839 por Henrich Pudor (sim, esse é o sobrenome)
a partir de uma sensação de que era saudável para
o corpo ficar exposto ao sol e ao ar puro em um
momento que os países estavam passando por um
desenvolvimento industrial intenso.

* NOTA DO EDITOR: Não encontrei nada
que falasse especificamente do corpo trans
em ambientes naturistas. Acreditando na
filosofia, o corpo trans deve ser totalmente
aceito, mas entendo a dificuldade das
pessoas trans exporem seus corpos em
público por já sofrerem com curiosidade
maliciosa, preconceitos e disforias.

* Durante a ascensão do nazismo,
alguns alemães ainda viam a
prática como uma forma de
criar o corpo ariano perfeito, um
símbolo de uma Alemanha forte,
jovem e racialmente pura. Leni
Riefenstahl, cineasta preferida
de Hitler, usou corpos nus
atléticos e fortes com frequência
em seus documentários em
preto e branco dos anos 1930,
especialmente Olympia.

O estilo de vida está dentro de você! Não é
uma coisa de fora para dentro. Está ligada ao
seu íntimo!

8=D

Com o colapso do comunismo no Leste Europeu
e a queda do muro de Berlim, em 1989, houve um
puritanismo por parte de alguns alemães ocidentais em
relação ao fascínio de seus “vizinhos” pelo nudismo.
Desde a reunificação da Alemanha em 1990, houve
um declínio da cultura FKK, mas ela existe até hoje
em locais sinalizados para a prática das nacktivitäten
(atividades de naturismo), como andar a cavalo,
canoagem, natação e voleibol, entre outras.
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Vale lembrar que a prática da nudez social não se define somente para
ambientes públicos e situações coletivas. Ficar nu no cotidiano privado
é comum. Mesmo em casos, onde nem todos os moradores da mesma
residência sejam naturistas, é possível ficar nu em um quarto próprio ou
em algumas horas ao dia. Dialogar com os outros residentes é importante
para que a prática seja entendida e os espaços sejam estabelecidos. Até
porque a filosofia naturista não aboliu a vestimenta, mas não a utiliza para
“mascarar” ou “esconder” o corpo. Como a federação gosta de lembrar:

Inclusive, existem outras formas de ser naturista sem ser através
da nudez social. Alguns membros mais fiéis aos princípios de saúde
ligados ao Naturismo, pregam o vegetarianismo ou o veganismo.
Independente da atividade, todos possuem o mesmo objetivo: o
crescimento psíquico do ser humano e uma maior proximidade com
a natureza.

Em 1895, fundou-se em Berlim o movimento juvenil
wandervögel (“ave migratória”), em que os jovens
reuniam-se para efetuar longas caminhadas em
florestas, com noites ao relento e banhos nus, em
rios e lagos. Três anos depois, quando pairava no ar
a lebensreform (“reforma da vida”), que defendia a
alimentação orgânica, a liberação sexual, a medicina
alternativa e uma vida mais simples e mais próxima
da natureza, a FKK tornou-se uma cultura coletiva. É
possível notar influência até mesmo nas artes, uma
vez que inúmeros pintores alemães das vanguardas
europeias exploraram a temática da nudez pública em
banhos coletivos.

Proibida durante o regime nazista*, a FKK retornou
com força após o fim da Segunda Guerra Mundial,
sobretudo na Alemanha Oriental, onde viagens,
liberdades pessoais e vendas de bens de consumo
eram restringidas, e a nude comunitária funcionava
em parte como uma “válvula de escape”**. Em 1963,
a Associação Alemã para a Cultura do Corpo Livre
(DFK) se tornou membro da Confederação Alemã
de Esporte Olímpico, o que deu ao movimento uma
conexão ao esporte ainda maior. Em 1980, cerca de
80% dos alemães orientais afirmaram que nadavam nus.

Federação Brasileira
de Naturismo
International Naturist
Federation

** O Partido Comunista Alemão
não era muito afeito à nudez
coletiva e colocou patrulhas
para proibir a prática, mas não
deu muito certo: banhistas e
até turistas zombavam dos
policiais. Há relatos de gente
somente de gravata ou meias na
praia para dizer que não estava
completamente nu. Outros diziam
que nudez tinha tudo a ver com a
tradição socialista.

Até criar coragem para ir em uma
praia de nudismo, levei um tempo.
Tinha vários tabus na cabeça.
Talvez não estivesse feliz com o
meu corpo, mas a curiosidade era
grande também. Quando finalmente
fui, a vergonha veio, mas vi que era
um lugar que prevalece você e sua
liberdade. Não tem padrão de beleza:
todos são completos ali. Me vi livre
de tudo, me conectei totalmente com
a minha nudez, com a natureza ali,
e esqueci que era inseguro com meu
corpo. O resultado foi a felicidade da
liberdade e da plena conexão.

Estar nu na praia é lindo, com o ar
do oceano soprando em todas as
partes do seu corpo e a liberdade de
nadar com as ondas movendo seu
pênis para cima e para baixo. Pura
liberdade.

A sensação não é de liberdade, pois
a liberdade está em poder ou não
fazer. A sensação é de harmonia com
o todo, com a vida, com o local. Mas
também é um misto de sentimentos:
insegurança, segurança, paz, tensão,
tesão. Depois de um tempo tudo passa
e fica só a plenitude de ser e de estar
sendo parte.

Estar nu na praia, ou no rio, ou na
floresta... deixando a luz entrar em
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seu corpo para fortalecer sua alma.
Sentimento incrível.

Ser nudista para mim é algo tão
natural. Aproveito a oportunidade
para ser assim sempre que posso. A
sensação da brisa na minha pele, o
sol brilhando em cada parte do meu
corpo... é uma sensação tão incrível.
Parece certo.Também tenho um lado
exibicionista, então, adoro quando
as pessoas me veem nu, mas não é
necessariamente uma coisa sexual.
Ser capaz de ficar nu em torno de
outras pessoas nuas, ser aceito por
quem você é, é algo tão bonito de
poder compartilhar.

O corpo nu conectado à natureza
exala uma sensação extremamente
de domínio e autonomia. É como se a
gente pudesse ser o que quiser, livre de
qualquer amarra, de qualquer juízo…
é puro poder!

A gente se despe de tudo, de roupas,
de status, de convenções. É o momento
em que eu mais me sinto fazendo
parte da grande natureza e do mais
sagrado.

A veste é uma linguagem, que
comunica profissão, classe social,
gênero, idade, religião... Na vida
social, em meio a tantos ruídos de
comunicação e mal entendidos,
ficar nu é parar por um instante e
contemplar o silêncio.
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De uma brincadeira em uma viagem
de férias na praia, veio a exploração
da sensação de liberdade. Da
curiosidade então atiçada, novos
experimentos e a descoberta de
outras pessoas que compartilhavam
dos mesmos desejos. De tudo isso,
emergiram amizades, encontros e
fotos mundo afora, facilitando meu
entendimento de ser um em conexão
com a natureza, e não um à parte
dela. Um novo universo se abriu.

Como criança gordinha, e hoje adulto
obeso, praia sempre foi uma questão.
Em 2020, resolvi ir à Tambaba, praia
naturista na Paraíba. O embate entre
mente e corpo… enquanto minhas
pernas tremiam e meu coração
acelerava, minha mente julgava tudo
natural. No longo caminho até onde
ficamos, meu corpo entendeu que o
cérebro tinha razão: os medos eram
infundados.Tudo é muito libertador.
A forma dos corpos não importa.
Famílias inteiras curtindo a natureza,
nus, sem preconceito. Não tinha como
não me sentir encaixado, bem-vindo.

Por anos acreditei que jamais
conseguiria me despir dos medos e
das culpas.Tentava imaginar, sem
sucesso, como superar as amarras.
Um dia, aconteceu. Sem planejar, sem
sofrer. Como se tivesse feito isso a
vida toda.

Liberdade é o sentimento que reflete
a minha alma no momento em que
me ponho nu na natureza. Penso
que somos condicionados a não
experimentarmos isso, nos ensinaram
que isso era mau, ruim, pecado, mas
quando nos permitimos acessar esse
estado, compreendemos que ele nos
faz livres de padrões.

Comecei a ficar nu na natureza
após os 50, quando me assumi gay.
Descobri o prazer de não ter nada
76
entre corpo, sol e o mar. No início até
me causava uma certa excitação, mas
foi ficando cada vez mais natural.

Praticar o naturismo, foi uma
experiência incrível, permitindo uma
sensação de liberdade com o corpo
em contato com a brisa do mar. Muito
além de todo prazer e sensações
de uma experiência única, também
a dissociação sexual da imagem
corporal própria e principalmente
alheia.

Descobri essa quebra de correntes há
6 anos, quando viajei de carro pelo
sul da Alemanha, Áustria e Itália. Os
parques, saunas, florestas, inspiram
viver essa liberdade existencial
do corpo. Sem julgamentos, sem
comparações. Apenas ser. Gosto de
como a gentileza, a tolerância e a
proteção da natureza são colocadas
em primeiro plano na nudez. É
essa sensação de liberdade e de
distanciamento momentâneo das
aflições da sociedade presa aos
padrões.

Estar nu em conexão com a natureza
é despir-se de todos os preconceitos e
estereótipos. Uma forma de aceitação
de como sou, sem vergonha nem
pudor. Somos homens, mulheres…
somos seres humanos. Somos todos
iguais.

Estar nu ao ar livre me traz
sentimentos de liberdade e alegria,
como se não houvesse mais nada
a esconder. Na primeira vez, me
senti um pouco envergonhado, mas
isso não durou um minuto. Hoje é
extremamente revigorante.

77

A sensação de ficar nu na natureza
é de liberdade, de estar em harmonia
com a natureza e consigo mesmo.

O nudismo não é apenas
experimentar a liberdade, mas
também uma maneira constante de
aceitar a mim e ao meu corpo, pois
este muda com o passar do tempo.
Estar nu na frente dos outros é a
minha maneira de dizer ao mundo
que estou em um processo ativo
de me livrar de todos os equívocos
e paradigmas negativos que todos
enfrentamos em nossas vidas.

Já havia vivenciado a nudez artística
em montagens teatrais, porém, estar
nu na natureza só é compreensível ao
se experimentar. Na minha primeira
vez, fui tomado pela leveza do vento
que me fez voar mentalmente sobre
o oceano.
Na segunda, fui atravessado
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pela força das águas de uma
cachoeira que me fez sentir vivo. Com
essas sensações opostas, nasceu o
desejo de continuar experimentando
essa conexão com a natureza de
peito aberto e desnudo.

www.thespeedomovement.com

Estar despido em um ambiente natural
traz tanta paz, alegria e uma sensação
única de liberdade não apenas para o
corpo, mas para a mente também.

A community
promoting male body
positivity and acceptance
of swim briefs on all
bodies from all walks of
life. Join us and share
your speedo story!
—
Cody
Creator of The Speedo
Movement

Me criei na roça e sempre achei
excitante ficar pelado em meio a
mata.Tomar banho nu de rio sempre
foi uma sensação incrível de liberdade
e conexão comigo mesmo.

Sugestão de leitura:
artigo A nudez não
precisa ser sexual, na
terceira edição da Falo.
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