
   

Motricidade

ISSN: 1646-107X

director@revistamotricidade.com

Edições Desafio Singular

Portugal

Serôdio, A.J.

As atividades de natureza e lazer como fator de desenvolvimento

Motricidade, vol. 8, núm. 2, 2012, pp. 228-231

Edições Desafio Singular

Vila Real, Portugal

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568028

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568028
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=273023568028
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2730&numero=23568
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568028
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org


Motricidade © FTCD/FIP-MOC 
2012, vol. 8, n. S2, pp. 228-231 Suplemento do 1º EIPEPS 

 

As atividades de natureza e lazer como fator de desenvolvimento 
The nature and leisure activities as a development factor 

A.J. Serôdio 
ARTIGO DE OPINIÃO   |   OPINION ARTICLE 

 
 
 
 

RESUMO 
As atividades de natureza e lazer são, hoje em dia, reconhecidas como mais uma forma complementar 
para o desenvolvimento integral dos cidadãos, pois permitem, para além da prática física necessária 
para a manutenção da saúde, uma educação ambiental fundamental para uma educação sustentada. Por 
isso a sua gestão é igualmente fundamental, uma vez que estamos a trabalhar, na maioria das vezes, 
em situações suscetíveis de interferir com equilíbrios da natureza que vão muito para além das 
atividades físicas propriamente ditas praticadas pelo ser humano. Estas atividades dadas as suas 
características estão ligadas intimamente ao turismo, pois os praticantes necessitam, sempre que lhes é 
possível, de procurar novos desafios, deslocando-se à procura de novos locais, que pelas suas 
características lhes possam proporcionar novas experiencias. A interação entre os praticantes e os 
destinos de prática é assim uma das situações mais importantes a explorar e que se pode converter 
numa importante ferramenta de desenvolvimento. A gestão destas atividades obriga a uma série de 
princípios que de alguma forma contraria a usual tendência da gestão de uma forma genérica. 
Pretende-se com o presente trabalho apontar algumas orientações no sentido da importância destas 
atividades para o desenvolvimento e da sua gestão. 
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ABSTRACT 
The nature and recreation activities are nowadays recognized as a more complementary way to the 
integral development of citizens as they allow, in addition to physical practice necessary for the 
maintenance of health, environmental education a key to a sustained education. So the management is 
also essential, since we are working, mostly in situations likely to interfere with balances of nature that 
go far beyond the actual physical activities practiced by humans. These activities given their 
characteristics are closely linked to tourism, as practitioners need, whenever they can, to seek new 
challenges, moving in search of new places, whose characteristics they may provide new experiences. 
The interaction between practitioners and destinations of practice is just one of the most important 
situations to explore and that can become an important development tool. The management of these 
activities requires a series of principles that somehow goes against the usual trend of management in a 
generic way. The aim with this study point out some guidance on the importance of these activities for 
the development and management. 
Keywords: sport, development, nature, leisure 
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As atividades de natureza e lazer são, hoje 
em dia, reconhecidas como mais uma forma 
complementar para o desenvolvimento integral 
dos cidadãos, pois permitem, para além da 
prática física necessária para a manutenção da 
saúde, uma educação ambiental fundamental 
para uma educação sustentada. 

Por isso a sua gestão é igualmente funda-
mental, uma vez que estamos a trabalhar, na 
maioria das vezes, em situações suscetíveis de 
interferir com equilíbrios da natureza que vão 
muito para além das atividades físicas propria-
mente ditas praticadas pelo ser humano. 

O equilíbrio da natureza é um dos fatores 
importantes em termos de desenvolvimento do 
futuro, nomeadamente no que se refere à 
preservação de recursos como a água, a ferti-
lidade dos solos agrícolas, a manutenção dos 
espaços verdes, a qualidade do ar. 

Com a concentração das populações nas 
grandes metrópoles muitos dos problemas 
apontados têm vindo a agravar-se, havendo 
mesmo situações de difícil recuperação. 

A procura dos espaços de natureza tem vin-
do a ser muito procurada, precisamente como 
forma de fugir ao stress originado por essa 
concentração, onde as atividades físicas e des-
portivas de natureza e lazer têm tomado uma 
importância enorme, com tendência de cresci-
mento. 

A prática sem regras dessas atividades pode 
colocar em perigo certos equilíbrios ecológicos 
que importa contrariar. Daí a importância de 
uma gestão das atividades de natureza e lazer 
como fator de desenvolvimento local. 

 
AS ATIVIDADES DE NATUREZA 

E LAZER E O DESPORTO 
O desporto da era moderna, desde a sua 

génese proporcionada pela revolução industrial 
nos finais do século XVIII inícios do século 
XIX, tem evoluído naturalmente com a evolu-
ção da sociedade, pelo que a inclusão das ativi-
dades físicas de natureza e lazer têm perfeito 
cabimento no desporto. 

O desporto como um dos mais importantes 
fenómenos sociais não podia deixar de ser 

influenciado pela dinâmica social que a era da 
globalidade iniciou, onde as novas tecnologias 
lhe permitiram chegar cada vez mais longe.  

Por um lado as novidades tecnológicas fize-
ram evoluir o desporto no sentido da especia-
lização da maioria das modalidades, sendo 
assim possível a sua prática em recintos cada 
vez mais próximos das pessoas e dos seus 
locais de residência, ao mesmo tempo que 
permitiram que atividades outrora apenas aces-
síveis a quem tivesse tempo livre em excesso e 
possibilidades económicas elevadas fossem 
praticadas por todos. 

O desporto beneficiou com a campanha do 
Conselho da Europa denominada “Desporto 
para Todos” de 1966, levando a que novos 
valores associados ao desporto provocassem 
novos hábitos. Posteriormente, a Carta Euro-
peia do Desporto de 1992 ao definir a prática 
desportiva como um direito fundamental de to-
dos os cidadãos reforçou os valores e hábitos 
da população em geral. 

Estavam assim criadas novas necessidades 
na sociedade que associadas à expansão do 
turismo e em consequência à diminuição dos 
custos, quer das deslocações, quer da estadia 
permitiram que um cada vez maior número de 
pessoas tivesse acesso a práticas físicas de 
natureza e lazer, podendo estas cada vez mais 
estar catalogadas na definição de desporto. 

O desporto como atividade social é influ-
enciado por todas as componentes do envolvi-
mento quer cultural, económico, pedagógico e 
politico, sendo assim uma estrutura aberta. 

A carta Europeia do Desporto ao defini-lo 
como: “todas as formas de atividades físicas 
que, através de uma participação organizada ou 
não, têm por objetivo a Expressão ou melho-
ramento da condição física e psíquica, o desen-
volvimento das relações sociais ou a obtenção 
de resultados na competição a todos os níveis”, 
está a assumir o pluralismo onde as atividades 
de natureza e lazer se enquadram perfeita-
mente. 

As atividades de natureza e lazer têm ao 
longo dos anos sido definidas de diversas 
formas: 
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i) “Atividades de ar Livre”, proposta 
apresentada no século XIX, ligando a atividade 
física ao meio natural. 

ii) As propostas naturalistas onde Baden-
Powell se destaca com o seu movimento 
escutista. 

iii) “Desportos Californianos”, ligados a 
uma filosofia pacifista e ecologista dos prati-
cantes da Califórnia. 

iv) “Atividades de Ar Livre e Exploração 
surgida em Portugal nos anos oitenta do século 
XX. 

v) “Atividades Físicas de Natureza”, pro-
posta francesa dos anos noventa do século XX. 

vi) “Desportos de Aventura”, ligadas a 
práticas em meio natural, onde as situações 
imprevistas e o sentido de risco está balizado 
por regras. 

vii) “Desportos Radicais”, onde a descarga 
de grandes doses de adrenalina está presente e 
se pretende dominar as forças da natureza o 
que implica sempre risco. 

viii) “Desportos Extremos”, onde o extremo 
é levado ao seu limite. 

ix) “Desportos de Deslize”, onde se recorre 
às energias da natureza como meio de pro-
pulsão. 

Todas estas definições estão ligadas entre si 
e no fundo procuram enquadrar práticas muito 
semelhantes. 

O termo “Desporto de Natureza” surge no 
século XXI com o surgir de espaços despor-
tivos na natureza e essencialmente ligado à 
enorme procura de práticas ao ar livre fazendo 
com que o número de praticantes tenha tido 
um aumento muito significativo. 

Este aumento originou uma organização e 
uma estrutura de segurança das atividades que 
possibilitou trazer muitas dessas práticas da 
natureza para a cidade, havendo assim como 
que uma urbanização das práticas em si. 

No entanto, sendo estas práticas físicas rea-
lizadas em plena natureza ou em parques urba-
nos todas procuram estar associadas à natureza 
e à ecologia. 

Ligamos assim o interesse ecológico com a 
atividade física, o que vai proporcionar que elas 

sejam encaradas como mais uma ferramenta de 
desenvolvimento. 

 
AS ATIVIDADES DE NATUREZA E LAZER 

COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO 
Estas atividades dadas as suas caracterís-

ticas estão ligadas intimamente ao turismo, 
pois os praticantes necessitam, sempre que 
lhes é possível, de procurar novos desafios, 
deslocando-se à procura de novos locais, que 
pelas suas características lhes possam propor-
cionar novas experiencias. 

A interação entre os praticantes e os des-
tinos de prática é assim uma das situações 
mais importantes a explorar e que se pode con-
verter numa importante ferramenta de desen-
volvimento. 

Existem hoje já diversos exemplos de situa-
ções em que os agentes locais de turismo pro-
porcionam aos praticantes de atividades de 
natureza e lazer uma diversidade de serviços 
que vão muito para além das tradicionais ativi-
dades ligadas à hotelaria e restauração. 

De realçar que a hotelaria e restauração são 
no entanto atividades económicas das que mais 
têm a ganhar com este tipo de atividades e de 
praticantes/turistas, pois a deslocação para a 
prática necessita na esmagadora maioria das 
vezes de mais do que um dia o que propor-
ciona uma mais-valia fundamental e essencial-
mente a que este tipo de agentes económicos 
procura. 

Outras estão ligadas aos transportes e 
essencialmente às condições da prática, que 
vão desde guiar os praticantes na descoberta 
dos melhores locais, passando pela logística 
para a prática até ao aluguer dos equipamen-
tos, tornando assim a vida dos praticantes mais 
facilitada. 

De realçar que em muitos locais este tipo de 
serviços emprega já um numero considerável 
de pessoas. 

Assim, direta e indiretamente, as atividades 
de natureza e lazer contribuem definitivamente 
para a melhoria das condições de vida de 
muitas pessoas, que dificilmente poderiam ter 
outra forma de sustento, mas contribuem 
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igualmente para a fixação de populações em 
zonas onde a desertificação tem sido um pro-
blema grave, que arrasta toda uma outra série 
de contrariedades. 

 
GESTÃO DAS ATIVIDADES 

DE NATUREZA E LAZER 
A gestão destas atividades obriga a uma 

série de princípios que de alguma forma con-
traria a usual tendência da gestão de uma 
forma genérica. 

Ainda que não se deva perder de vista a ne-
cessidade da procura do lucro financeiro é im-
portante assimilar que este lucro dificilmente 
será realizado a curto prazo. 

Implica um investimento inicial grande 
quer em equipamentos, quer em conheci-
mentos específicos sobre as práticas. 

Requer um relacionamento com os clientes 
muito próximo e um acompanhamento cons-
tante e personalizado. 

 
CONCLUSÕES 

Podemos concluir que as atividades de na-
tureza e lazer são efetivamente um fator de 
desenvolvimento, pois também elas contribu-
em para o todo das diversas partes que compõe 
a sociedade atual.  

Estas atividades sofreram ao longo da sua 

curta existência diversas definições que vão 
desde atividades de ar livre até aos desportos 
de deslize; têm no entanto um fator comum 
que as une que é a apetência pela procura de 
grandes espaços de exterior como procura de 
proximidade da natureza, em contraponto ao 
aperto das grandes urbes. 

Na sua esmagadora maioria estão ligadas ao 
turismo, o que as potencias mais uma vez co-
mo ferramenta de desenvolvimento. 

A sua gestão obriga a múltiplos princípios 
que contariam a tendência clássica da gestão. 
Implica investimentos de longo prazo e conse-
quentemente lucros financeiros tardios. 
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