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Intenciono-me ao mar...
Corpo

Natureza

Dessa forma, a pesquisa envolve a experiência de explorar,
conhecer e descrever um delineamento, entre as atitudes
éticas, estéticas e sensíveis da ecologia corporal sugeridas
por Andrieu e Nóbrega (2020), através de uma escuta
sensível e fenomenológica dos discursos e das experiências
dos adeptos destes esportes, bem como nos saberes acerca
do corpo e da natureza propostos por Merleau-Ponty (2000,
2006).

Ecologia
Corporal
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Bernard Andrieu

¹A palavra ecologia deriva da palavra
grega oikos (lar, família).
Ecologia = Estudos dos lares, das
casas.
O zoólogo alemão Ernst Haeckel
cunhou o termo no final do Século 19,
a fim de descrever as relações entre os
próprios animais e entre os animais
com seu ambiente.
¹Disponível em: <https://eco21.eco.br/o-significado-daecologia/>. Acesso em: 19 de nov. 2021.

“A ecologia corporal não é um
discurso, é uma prática física de
atividade física que envolve nossa
responsabilidade diária: todos os dias
através de uma reflexão sobre nossas
ações e suas consequências para os
outros e para a natureza. Cuidar de si
mesmo, dos outros e da natureza é a
mesma ética concreta”
(ANDRIEU e SIROST, 2014)
ANDRIEU, B.; SIROST, O. Introduction l'écologie corporelle.
Sociétés, Paris, v. 125, n. 3, p. 5–10, 2014.

Ecologizar-se...
“E eu gosto disso, o kite eu acho massa, porque é um dos poucos esportes,
aí, que você tem a junção de duas forças da natureza, dois elementos
naturais que um é o vento e o outro é agua, né? E você está no meio dessa
conexão toda, então é o céu e você fazendo conexão com a terra, com a
água, é um contato muito direto [...].
(SUJEITO A, entrevista, 2018)

Como eu me relaciono com a
natureza?
O que posso aprender com ela?
Como despertar minha consciência e
minhas ações para e pela natureza?
O que é a natureza?
Realçar os valores sensíveis e ecológicos, que me mobiliza a entrar na água, conscientizar o
contato com a natureza ao seu redor e, por fim, ecologizar-me.

