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A praia faz bem a quê? 

 

O corpo humano possui pouco pelo (excluindo raras e algo aberrantes exceções), e 

este não tem como objetivo servir-lhe de agasalho ou protegê-lo do sol. De facto, 

as tribos indígenas que vivem ou viviam nuas, não andam propriamente à torreira.  

 

Nos climas equatoriais das Américas, os índios que não usam ou usavam roupa 

viviam essencialmente em densas florestas. Em África as tribos viviam ou vivem 

também em florestas ou savanas. Contudo, neste caso, a pele negra confere uma 

proteção natural contra o sol intenso. Também na Ásia e na Oceânia as zonas 

equatoriais são habitadas essencialmente por pessoas de pele escura, ainda que, 

em regra, não tão escura como a dos africanos. 

 

Ora, se num estado mais natural apenas os humanos de pele mais escura se 

expõem com alguma regularidade a um sol intenso, mas mesmo assim não criaram 

o hábito de ir à praia, será pertinente questionar se haverá benefícios na sua 

frequência da praia, sobretudo por parte daqueles que têm a pele clara.  

 

Os que têm pele clara, e que passam quase todo o tempo tapados por roupa, 

poupando-se quer do frio quer do sol, é muito estranho considerar que fazer praia 

seja saudável, precisamente nos meses em que o sol é mais intenso e agressivo. 

Tão estranho isso como fazer férias na neve, também vestindo apenas calções ou 

biquíni. Parece que ainda não se encontraram benefícios para esta alternativa. 

 

As queimaduras e os cancros de pele que se apanham na praia, além de outras 

doenças, deveriam dar uma resposta convincente a quem tem dúvidas. Mas o culto 

do corpo bronzeado faz moda desde há umas cinco décadas, relegando o pálido 

branco (que foi moda nas décadas anteriores) para a gaveta das antiguidades.  

 

Claro que não é só o culto da imagem que leva as pessoas à praia. Na maior parte 

dos casos será mais a necessidade de descansar, alguma atividade física, o 

convívio, o lazer e o contacto com a natureza. Tudo isso faz sentido. Mas o sol lá 

está, ameaçador, nos terríveis meses de verão.  


