GLOSSÁRIO DO NATURISMO
(Atualização Permanente)
A
AANR-(American Association for Nude Recreation) Associação Americana para
Recreação Nudista). Entidade norte-americana de Naturismo.
AAPP-Associação de Amigos da Praia do Pinho. Pioneira, fundada em 1986. Federada da
FBrN, possui um sítio eletrônico para divulgação de suas atividades. Ver PINHO.
ABRICÓ-Praia de Naturismo do Rio de Janeiro, mantida pela ANA, considerada um dos
principais redutos do Naturismo no Brasil.
ADAMISMO-No Dicionário Houaiss da língua portuguesa consta como “seita herética
cujos adeptos compareciam nus às assembléias, para imitar a inocência de Adão antes do
pecado original, e que, depois de seu surgimento, no séc. II ressurgiu na Boêmia no séc.
XV. No Aurélio não se encontra menção à palavra Adamismo, mas só Adamita: membro de
uma seita religiosa herética do séc. II, cujos adeptos compareciam às assembléias despidos
para imitar o estado de inocência de Adão antes do pecado, e que ressuscitou no séc. XV
entre os tchecos. Sinônimo romântico para os termos Naturismo/Nudismo. (RF/JB)
ADAMITAS DE PRODICUS-Seita cujos membros eram acusados de viverem nus e que
designou durante toda a Idade Média os partidários do retorno ao estado original do homem
antes do “pecado”.
ADÃO-Andava nu no Paraíso, até ser expulso...
ADEGAS, Praia das- Praia de Naturismo oficializada de Portugal.
ADOLF HITLER-Ditador na Alemanha. Ilegalizou e mandou fechar os inúmeros centros
naturistas alemães durante o regime nazista.
ADRIANO JORGE-Famoso médico amazonense da primeira metade do século XX.
Simpático às causas do nudismo/naturismo, segundo informações do poeta Luis Bacellar
chegava a atender nu aos seus pacientes. (GC)
AGAL-Associação Amigos da Galheta, em Florianópolis, Santa Catarina. Praia de
Naturismo/nudismo opcional. Afiliado da FBrN, possui sítio eletrônico. Fundação:
19/02/1995. Ver GALHETA.(JB/AA)
ALANIS MORISSETTE-Cantora e compositora. Usa sua nudez em clipes musicais e
fotografias artísticas de seus álbuns musicais.
ALARME!- Jornal de Portugal, de subtítulo “O jornal das novas tendências”, que em seu
número inaugural publicou matéria de capa sobre o Naturismo.
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ALBERT EINSTEIN- Cientista, criador da Teoria da Relatividade. Pacifista e simpatizante
das causas do nudismo.
ALBERT LECOQ-Fundou em 1944 o “Clube do Sol”, abrindo assim o nudismo
aristocrático a todas as condições sociais.
ALBERT RIVERA- Candidato à Presidência da Catalunha, na Espanha, que em 2006
divulga cartazes políticos em que aparece totalmente nu em sua campanha.
ALESSANDRA CESTAC-Atriz, performer. Realiza trabalho envolvendo sua nudez, onde
através do “sticker”, em tamanho natural, afixa em postes de iluminação pública e viadutos,
fotos suas ao natural (nua), num trabalho artístico de adesivo e lambe-lambe. Representa o
Brasil em exposições no exterior.
ALEXANDRE TSANACLIS- Fundador do Clube Rincão e ex-presidente da FBrN. (ML)
ALEX DA ROSA- Jogador de futebol, brasileiro naturalizado boliviano, foi demitido do
clube de futebol Blooming em 2007 por der concedido à imprensa esportiva boliviana uma
entrevista nos vestiários. Detalhe: o jogador foi entrevistado nu, por este motivo os
dirigentes do clube consideraram sua atitude imoral.
ALFRED HITCHCOCK- Cineasta consagrado, simpatizante das causas do nudismo.
ALFREDO SIRKIS-Ex-secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Assinou a
resolução que permitia a prática do Naturismo na praia do Abricó em novembro de 1994.
ALGARVE, CLUBE NATURISTA DO- Famoso clube de Portugal, mantém sítio
eletrônico e uma interessante Revista Virtual trimestral.
ALLEN GINSBERG-Poeta norte-americano (já falecido), expoente da geração Beat,
adepto do nudismo como atestam várias fotos de suas interferências artísticas e poéticas.
ALMANAQUE NUDISTA-Revista de naturismo espanhola dos anos de 1930.
ALOISIO REGIS-Prefeito do município de Conde, na Paraíba (2005). Apoiador da causa
naturista e defensor da praia naturista de Tambaba.
ALOIS KNAPP- Presidente da Federação Norte-americana de Naturismo nos anos da 2ª
Guerra Mundial(1939-1945) (AH)
AMAZONAS EM TEMPO-Jornal de Manaus (AM) que publicou em sua edição de
domingo, 02 de dezembro de 2007, suplemento jornalístico com fotos e entrevistas com o
Graúna. O autor da reportagem foi o jornalista Evaldo Ferreira, o título “Simplesmente
Nus”.
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AMAZONAT-Hotel de Selva (Amazonat Resort-Econatur) pioneiro no Brasil em adotar o
Naturismo como atrativo a seus hóspedes. Atualmente (2006) não exerce mais esta
finalidade naturista. Localiza-se no Km 163 da Rodovia AM-010, que liga a capital do
Amazonas, Manaus, ao município amazonense de Itacoatiara.
ANA-Associação Naturista de Abricó. Responsável pelas atividades de manutenção e
dinamismo de eventos daquela praia de nudismo. Possui sítio eletrônico. Ver Abricó.
ANA MARIA BRAGA- Apresentadora de TV que fez um programa, exibido pela rede
Globo em 12/01/2007 numa praia de nudismo, ficando a própria nua, no Caribe.
ANDRÉ HERDY-Cirurgião, Odontólogo. Presidente da FBrN(Eleito para o mandato de
2007 a 2009). Fundador da Ynai-Brasil.
ANISCAN- Associação Naturista das Ilhas Canárias, que congrega aos naturistas daquele
arquipélago. http://aniscan.blogia.com (JON)
ANNA-(Aliança Alemã de Nudo-Naturismo) Primeiro campo de nudismo, fundado em
1906 na Alemanha. Ver Richard Ungewitter.
ANRL-(American Nudist Research Library) Biblioteca de Pesquisas do Nudismo
Americano.Centro de informações bibliográficas norte-americanas que preserva livros,
revistas e acervo nudista em diversos arquivos.
APANNA- Associação para o Nudismo Naturista Argentino, entidade que organiza as
Olimpíadas naturistas na Província de Córdoba, Argentina.
ARENA-Clube criado em 1957 pela Federação Francesa de Naturismo (FFN), uma de suas
atrações eram as projeções de filmes naturistas.
ARNOLDO PIRATININGA-Autor (provavelmente um pseudônimo) do livro raro de 1932
“O nu ao ar livre”, publicado pela Editorial Moderna Paulistana, que relata a viagem de um
pacato cidadão brasileiro para a Alemanha, onde conhece a vida naturista naquele país.
Talvez seja um dos primeiros livros publicados no Brasil que tratou do tema nudismo. A
edição ainda brinda o leitor com 50 fotografias “originais” dos nudistas alemães. Item de
colecionador.
ARITANA-Novela brasileira que inovou ao tratar a nudez indígena de forma natural, sem
estereótipos. Faziam parte do elenco Bruna Lombardi e Carlos Alberto Ricelli, este vivendo
o papel do índio Aritana.
ARNOLD RICKLI-Médico austríaco. Realizou na cidade de Viddes as “curas
atmosféricas”, em 1855. A exposição ao ar das florestas exige a nudez de seus pacientes.
ARTHUR VIRGÍLIO NETO-Político. Diplomata. Senador pelo PSDB (AM). Foi o único
senador do Estado do Amazonas (os outros são Jefferson Peres e Gilberto Mestrinho) que
respondeu ao Graúna-AM, na solicitação de apoio à aprovação da Lei Gabeira no Senado.
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Respondeu não só apoiando pessoalmente a causa como comprometeu a bancada do PSDB
no senado em tal propositura.
AUGUSTE RODIN-Mestre inconteste da escultura que priorizou em suas obras os corpos
nus, utilizando o trabalho de “modelos vivos” para seus estudos.
AUGUSTO CARNEIRO-Ambientalista, sócio da Colina do Sol (RS), trabalhou com José
Lutzemberger, naturista convicto e ocupa seu tempo lutando em favor do Meio Ambiente e
do Naturismo.(ETA)
AVA GARDNER-Atriz de Hollywood. Brindou a Ilha do Sol com sua nudez.
AVRIL X-Atriz e modelo Argentina, cujo nome verdadeiro é Evangelina Carrazo, que
desenvolve o projeto “Urbanudismo”, de nudez em público na Argentina e na Espanha.
Possui interessante sítio eletrônico, com mais de 800.000 visitantes. Ver Urbanudismo.
Novidade: em outubro de 2006 Avril X realiza, grávida e nua, uma sessão de fotos nas ruas
de Barcelona.
B
BALNEÁRIO CAMBORIÚ-Município de Santa Catarina onde está localizada a Praia do
Pinho.
BANHOTERAPIA-Técnica de terapia corporal. Divulgadora: Ann C. Bowman, seguidora
de Wilhelm Reich. Livro referência: Banhoterapia, novos enfoques na terapia corporal.
Editora summus. Nudez, higiene e relaxamento.
BARCELONA- Cidade espanhola onde existe lei municipal que garante o direito do
cidadão de andar nu nas ruas(CS)
BARRA SECA-Praia naturista localizada em Linhares, no Espírito Santo. Possui sítio
eletrônico. Afiliada a FBrN. Fundação: 07/09/1993.(ML)
BAUHAUS-Banda inglesa de Gothic Rock dos anos de 1980. Na capa de seu primeiro
álbum consta um nu artístico (frontal) de grande beleza.
BELA VISTA, Praia da- Praia de Naturismo em Portugal.
BJÖRK-Cantora da Islândia. Fez vários clipes musicais onde aparece nua ou seminua, em
belíssimas imagens de nu artístico.
BLINK 182-Banda de rock que realizou clipe musical onde seus integrantes correm pelas
ruas de uma movimentada cidade, totalmente nus, e se envolvem em grandes aventuras.
BOCHA-Esporte muito difundido em áreas naturistas. Esporte e nudez.
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BODY, THE-(O Corpo) Livro de referência que retrata as diversas facetas do corpo
humano, especialmente a nudez, em várias etapas e tendências, através de ensaios de
grandes nomes da fotografia mundial. O livro foi organizado por William A. Ewing e
lançado em 2000 pela editora Taschen.
BRASIL NATURISTA-Sítio eletrônico que substituiu o site PELADOS, “o portal dos
naturistas”. Responsável: Marcelo Pacheco e Carina Moreschi. Também é o nome da
revista impressa, cujo número inicial foi lançado em março de 2007.
BRATTLEBORO- Cidade dos EUA onde um grupo de jovens fez um protesto contra uma
proposta de proibição da nudez, nos anos de 2006 e 2007. Tradicionalmente, Brattleboro
tem sido tolerante em relação ao nudismo, mas alguns moradores estão indignados com os
jovens andando nus em diversos pontos da cidade. (CS)
BRAVA-Praia naturista de Cabo Frio (RJ).
BREGA & CHIQUE- Novela da Rede Globo de 1987. Foi a primeira novela brasileira a
ousar colocar na sua abertura um nu total masculino, naturalmente, sem tarjas. A música
tema era “pelados”, do grupo Ultraje a Rigor, liderado pelo naturista Roger Moreira. (CS e
organizador)
BRIGITTE BARDOT-Musa do cinema. Andou nua na Ilha do Sol. Hoje milita na causa de
proteção aos animais. Existe uma estátua sua em Búzios(RJ), na área de naturismo.
BUNDALÊLÊ-Variação tupiniquim dos “streakers”. Consiste simplesmente na prática de
mostrar as nádegas como forma de insulto ou protesto. (CS)
C
CAP D’AGDE-A chamada “cidade” naturista francesa. A informação recente (junho de
2006) dá conta da anulação de sua afiliação junto a INF-FNI.
CAPRICHO-Revista para jovens. Publicou em 2005, na edição 969, artigo com fotos sobre
Naturismo e juventude em Abricó (RJ).
CAREY EVANS-Fotografa canadense, realiza projetos de fotos artísticas envolvendo a
temática do nudismo/naturismo, inclusive com desdobramentos no Brasil, com voluntários
brasileiros.(JON)
CARINA MORESCHI- Publicitária. Naturista que foi capa da Revista Trip, número 93 de
setembro de 2001, fotos e entrevistas sobre o modo de vida naturista foram a tônica da
matéria especial, com produção de Erica Gonsales.
CARLOS MAGNO-Imperador da Roma Antiga (747-814) que às vezes convidava amigos
e soldados de sua guarda para um banho coletivo de piscina.
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CARLOS MARTINHO- Naturista, performer, declama poemas sobre a nudez/naturismo
em vários eventos ligados ao naturismo brasileiro.
CAROL MUSKORON-Novelista. Site “Naked Novelist” (2001). Escrevia nua sua novela,
enquanto a webcam capturava suas imagens “on line” na Internet.
CASCUDO- Palhaço do Circo Pavilhão Azul(RJ). Grande amigo de Luz del Fuego. Foi ele
quem colocou o nome artístico em Dora Vivacqua, que até então era conhecida no meio
artístico como “Luz Divina”. O nome Luz Del Fuego tem origem de um conhecido batom
argentino comercializado nos anos 40.
CAU-CAU – Antiga praia de nudismo/naturismo chilena. (JON)
CELSO ROSSI - Importante nome do naturismo brasileiro. Após a ditadura militar foi um
dos principais articuladores para o retorno do Naturismo em terras brasileiras. Autor do
livro “Naturismo, a redescoberta do homem”, publicado pela editora Magister, que trata
desta luta pelo Naturismo no Brasil. Ex-presidente da FBrN.
CENTRO ECOLÓGICO HÉLIO MARINHO JURUBÁ-Área ecológica e naturista filiada à
FBrN em 14/07/2006, localiza-se em Paraty-RJ.
CÉSAR ROMERO - Diretor de cinema. Freqüentou a Ilha do Sol.
CHÃO DE ESTRELAS DO MAR-Primeiro sítio onde o Graúna-AM realizou seus
encontros naturistas, localizado na Rodovia AM-010(Manaus-Itacoatiara) Ver GRAÚNAAM.
CHICO CÉZAR-Cantor e compositor. Freqüentador da praia naturista de Tambaba, na
Paraíba, onde inclusive fez apresentações “Nu e aos Vivos”.
CHRISTINA AGUILERA-Cantora pop. Segundo sua amiga, a apresentadora de sitcom
Heidi Klun, Aguilera realiza em sua casa os “domingos nus”, com toda sua família
aderindo ao naturismo.
CLOTHES FREE-Livre das roupas, um dos sítios eletrônicos de divulgação do modo de
vida Naturista. Praticamente completo. Atualização diária.
CLUBE NATURISTA BRASILEIRO- Em pesquisa (CS)
CLUBE NATURISTA DO CENTRO- Em pesquisa (CS)
CÓDIGO DE ÉTICA-A razão da existência e permanência do Naturismo. Sem ele o
Naturismo/Nudismo familiar é inviabilizado.
COLINA DO SOL-Comunidade naturista gaúcha (Centro Naturista Colina do Sol),
localizada no município de Taquara, no Estado do Rio Grande do Sul. Única comunidade
naturista do Brasil (2006). Fundação: 20/08/1995. Possui sítio eletrônico.
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COLEMAN, RON-Cartunista norte-americano. Especialista em cartuns naturistas. É o
cartunista do CLOTHESFREE.
COLETTE-Romancista e atriz de Teatro.. Após 1906 aparece nua em Pã, de Van
Lezberghe.
COMO ERA GOSTOSO O MEU FRANCÊS-Filme de Nelson Pereira dos Santos (1973), a
partir do Diário de Hans Staden. Índios e Nudez, Colonialismo e choque cultural. O
cineasta fez uma longa defesa para o governo militar do período para ter liberada sua obra
com “excesso de nudez”. (IL)
CONDE-Município paraibano onde está localizada a praia naturista de Tambaba.
CONGRENAT-Congresso Naturista Brasileiro, realização da FBrN. Em 2006 será
realizado o X Congrenat na Praia do Abricó, entre 2 e 5 de novembro.
CORNÉLIO E CASTORINA- “Casal” de serpentes, nome dado por Luz Del Fuego às suas
inseparáveis jibóias. Faziam parte da coreografia famosa de Luz.
CORPOS NUS-Livro de Paulo Pereira, agora em 2a edição revista e ampliada. Tema: a
Luta pelo Naturismo no Brasil e no Mundo. Ecologia e Meio-Ambiente.
CRAZY FROG-O sapo louco.(Jamster). Personagem de animação. Inglaterra. Sapo
estrábico e motoqueiro. Particularidade: Nu e com “genitais humanos” em evidência.
Polêmica e conservadorismo.
CRISTINA AGOSTINHO-Co-autora do livro “Luz Del Fuego, a bailarina do povo”,
publicado pela Editora Best Seller em 1992. Obra fora de catálogo.
CURIOSITY BOOK, The- Livro de James E. Hunter sobre a nudez e a aceitação do corpo
humano ao natural para a educação de crianças e jovens. Importado. Edição do Autor.
CYPRESS COVE-Considerado um dos maiores e o mais tradicional Clube de Nudismo dos
EUA.
D
DANIEL NUNES DE BRITO-Rádio-amador, naturista discípulo de Luz Del Fuego.
Criador da “Fraternidade Naturista Internacional do Brasil”.
DANIEL RADCLIFFE- Ator, famoso por interpretar o jovem bruxo Harry Potter no
cinema. Aos 17 anos estréia em Londres a peça “Equus”, escrita pelo dramaturgo britânico
Peter Shaffer. Causou polêmica entre os pais de vários fãs de Harry Potter por aparecer
totalmente nu neste espetáculo, inclusive está nu nos cartazes de divulgação da peça em
Londres.
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DAVI, REI-Dançou nu em homenagem a Deus pela recuperação da arca do concerto, que
havia sido roubada. Enquanto dançava seus vestidos se abriram e sua nudez ficou exposta.
(EP).
DAVID BOWIE-Músico inglês. Teve a capa do disco de sua banda “Tin Machine II”
censurada nos EUA (anos 90) por apresentar a nudez de soldados do mundo antigo.
Conservadorismo norte-americano.
DAZARANHA-Banda de reaggea-rock de Florianópolis-SC. Compuseram e gravaram a
canção GALHETA, em homenagem àquela praia naturista, canção que consta em seu
primeiro CD “seja bem-vindo”. A canção mais conhecida da Dazaranha é “vagabundo
confesso”.(EP)
DECA- Indústria brasileira de materiais hidráulicos cuja logomarca é um rinoceronte
estilizado, que tem priorizado em suas campanhas publicitárias a beleza dos corpos nus, em
belos ensaios fotográficos.
DECATHLON NORWAY- Loja de departamentos da Noruega que realizou promoção
onde os clientes poderiam escolher seus modelos de roupas e leva-los gratuitamente, a
única condição é que o cliente(ele ou ela!) deveriam escolher as roupas nus. (JON)
DEPÓSITO DO TEATRO- Grupo de Teatro do RJ. Realizou o espetáculo “Farra do
Teatro” em plena rua, em 26 de março de 2007, no estacionamento da Usina do Gasômetro.
Em uma das cenas da peça teatral de rua ocorre o nudismo coletivo, onde todos os atores e
atrizes ficam nus em plena rua. (PR)
DERMOGRAFIA- Documentário feito em Curitiba, Paraná exibido em 2007, dirigido por
Daniela Geórgia que retrata o conceito de nudez, seja a literal e/ou a literária, artística.
Vários naturistas dão seus depoimentos, entre os quais Estevão Prestes e Andréa Baia,
associados aos Naturistas Cristãos.
DIA MUNDIAL DO NATURISMO-5 de Junho. Motivo: é o Dia do Meio Ambiente e da
Ecologia. Naturismo e Meio Ambiente são “faces da mesma moeda”.
DIA NACIONAL DO NATURISMO-No Brasil comemora-se em 21 de fevereiro. Motivo:
nascimento de Luz Del Fuego, 21/02/1917.
DIARISTA, A – Seriado de TV (Rede Globo) que exibiu em 2005 um programa onde a
protagonista (Claúdia Rodrigues no papel de Marinete) entrava num clube de Naturismo,
aprontando várias confusões.
DIXIE CHIKS- Banda de rock norte-americana formada por mulheres. As integrantes
Emily, Martie e Natalie posaram nuas para a divulgação de um documentário sobre a
liberdade de expressão em 2007.
DOMINGOS RISSETO-Naturista pioneiro. Parceiro de palco de Luz Del Fuego.
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DORA VIVÁCQUA-Nome verdadeiro da pioneira do Naturismo no Brasil, a capixaba Luz
Del Fuego, nascida em Cachoeiro do Itapemirim (ES) aos 21 de fevereiro de 1917.
Brutalmente assassinada na Ilha do Sol em 1967.
E
E. ARMAND-Escritor francês, sociólogo do movimento anarquista, que acreditava ser o
nudismo “uma reivindicação de ordem revolucionária e não como um exercício de higiene
física e mental”. Autor do texto “Naturismo e Anarquismo: o nudismo revolucionário”, de
1934. Achava que “no dia em que a unidade humana tiver conquistado o direito de dispor
do seu corpo como quiser não tardará muito a recusar-se tanto a ser carne para a
prostituição como carne para a resignação, para canhão ou para exploração”.
ECLÉSIA-Revista evangélica que publicou em agosto de 2004 matéria com o tema
“Naturistas Cristãos: nus com a mão na Bíblia”.
EDGAR-Caseiro de Luz Del Fuego, assassinado com Luz na Ilha do Sol, em 19 de julho de
1967.
EDVAL FONSECA-Co-fundador do Graúna-AM (Grupo Amazônico União Naturista),
primeiro grupo de Naturismo criado no Amazonas.
EFRAIM MEDINA REYES- Jovem escritor colombiano, famoso pela linguagem ousada e
inventiva. Na capa de seus livros, publicados no Brasil pela Editora Planeta, o autor aparece
nu.
ELIAS ALVES PEREIRA- Ex-presidente da FBrN(duas gestões: 2003-2005/2005-2007).
Membro do Planat(DF).
ELISABETH WATKINS- Artista plástica(RJ) que realiza trabalho de pintura corporal, sua
técnica e estudo envolve o movimento dos corpos e sua imersão na Natureza. (JON)
ELVIRA PAGÃ-Vedete. Rival artística de Luz Del Fuego. Curiosidade: Jorge Mautner
(músico e escritor) em seu livro “Panfletos da nova Era (editora ground/global)” descreve a
trajetória de Luz Del Fuego, cometendo o equívoco no nome de Luz, trocado pelo de Elvira
Pagã em seu relato.
ENCANTO DE MINAS-Recente comunidade naturista de Minas Gerais, em fase de
consolidação (2006). Afiliada a FBrN, possuindo sítio eletrônico.
ERNEST HEMINGWAY- Escritor, autor de “O Velho e o Mar”. Praticava o nudismo nas
suas andanças em ilhas e pescarias, um de seus maiores prazeres.
EROS VOLÚSIA-Bailarina. Em sua academia de dança “Eros Volúsia” no Rio de Janeiro
Luz Del Fuego deu início a seu aprendizado de balé clássico e dança popular.
ERROL FLYNN- Ator. Galã do cinema. Freqüentou a Ilha do Sol em seu apogeu.
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ESTADO DO AMAZONAS, O- Jornal que publicou em 11 de fevereiro de 2007 o
primeiro artigo sobre o Graúna, em seu suplemento “Tudo de Bom”. O autor da matéria,
ilustrada com 4 fotos foi o jornalista Evaldo Ferreira, escritor, autor de “No tempo dos
seringais”.
EVA-Andava nua no Paraíso, até ser expulsa do Éden...
F
FATBOY SLIM-Nome artístico do músico inglês Norman Cook. Em seus cd de 2004
“Palookaville” aparecem naturistas/nudistas nas capas, contracapa e encarte (naturismo e
balonismo, surf dos nudistas, nus e avião, dança dos nus, nus no tobogã e na piscina).
FBN-Antiga sigla da Federação Brasileira de Naturismo.
FBrN- Sigla da Federação Brasileira de Naturismo, fundada em 1988. Representante oficial
do Naturismo organizado brasileiro junto a INF-FNI. Presidente: Elias Alves Pereira
(2006). Possui sítio eletrônico. Conta atualmente com 25 afiliadas em todo o Brasil.
FPN-Sigla da Federação Portuguesa de Naturismo, entidade oficial do Naturismo Português
junto a INF-FNI. Possui sítio eletrônico.
FERNANDO GABEIRA-Escritor e militante político. Deputado Federal pelo Partido
Verde (PV) do Rio de Janeiro. Junto com Pedro Ribeiro (Praia Naturista de Abricó)
formulou as bases da chamada LEI GABEIRA, de regularização das áreas naturistas no
Brasil.(Projeto de Lei 1.411, de 1996. Fixa normas para a prática do Naturalismo (sic) e dá
outras providências).(PR)
FFN-Sigla da Federação Francesa de Naturismo, criada em 1950.
FIGURA HUMANA EM MOVIMENTO-(The Human Figure in Motion). Filme pioneiro
de 1887 onde duas mulheres surgiam dançando nuas.
FITWORLD- Academia localizada na cidade holandesa de Heteren, que inovou ao criar em
2007 uma sessão de fitness destinada aos naturistas. O proprietário Patrick de Man
considerou positivo o investimento.
FKK-Freikörperkultur (Cultura da Liberdade Corporal). Na Alemanha todas as áreas
naturistas estão vinculadas a FKK, histórica entidade do naturismo alemão do final do
século XIX.
FLEA-Músico. Baixista da banda californiana “Red Hot Chilli Peppers”, notório por tocar
nu em alguns shows.
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FOUGERAT DE LASTOURS-Preconizou a “Heliofilia”, caracterizada pela prática de
banhos de Sol integrais, em estado de nudez absoluta, através da divulgação de sua obra
“L’homme et la Lumière”.
FREIES LEBEN-Importante revista naturista alemã.
FRINÉIA- Personagem da mitologia grega que se apresentou nua diante dos juízes de
Atenas, durante um processo injusto.
FUTURAMA-Animação criada pelo mesmo autor dos Simpsons, Matt Groening. O
episódio Bender’s Big Score trata de alienígenas nudistas e o segredo das viagens no
tempo. A turma de Fry é encarregada de fazer uma entrega urgente no “planeta praia
nudista”, onde se encontram com nudistas malvados (aliens), seres esquisitos liderados pelo
vilão “Nudar”, que tenta dominar a Terra com seus malignos poderes. (FA)
G
GAGUINHO-Assassino confesso de Luz Del Fuego.
GALHETA-Praia de Naturismo em Florianópolis, Ilha de Santa Catarina. Particularidade: é
a única mista no Brasil (freqüentada por nus e vestidos). Ver AGAL.(JB/AA)
GAROTAS DO CALENDÁRIO- Filme que retrata a luta de senhoras que posam nuas para
um calendário beneficente, de ajuda a crianças com doenças terminais. Fez sucesso no
circuito alternativo, mostrando a nudez como anteparo para as questões sociais e quebra de
tabus e preconceitos.
GEORGE ORWELL- Escritor de “A Revolução dos Bichos” e “1984”. Era adepto do
nudismo.
GYMNOSOFIA- Apologia da cultura físico-intelectual, por meio de jogos em nudez total,
unida ao humanismo clássico. Gymnos é um termo de origem grega, que derivou para a
palavra ginásio, significando no grego o nu, o nudismo.(PP)
GLASTONBURY- Famoso festival de rock londrino. A nudez é uma das “atrações” deste
evento, que reúne várias “tribos” num só lugar e com um só objetivo: celebrar a música.
Recentemente(2007) foi lançado um DVD duplo sobre o festival, num documentário
dirigido por Julien Temple.
GLAUBER ROCHA-Cineasta, mentor do movimento Cinema Novo, no documentário
“Glauber Rocha: labirinto do Brasil”, seus amigos (artistas) relatam sua opção em viver nu
na privacidade de seu lar, inclusive no trabalho, na edição e seus filmes.
GLENN FORD- Ator. Andava nu e feliz na Ilha do Sol (anos 60).
GOIÁSNAT-Representante goiano do Naturismo. Afiliado a FBrN e com sítio eletrônico.
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GOLIARDOS-Clérigos itinerantes da Idade Média. O Concílio de Salzburgo, de 1291,
acusa-os de passearem nus em público. Obra mais conhecida: Carmina Burana, textos
sagrados e profanos.
GRAACC-Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Entidade que lançou um calendário no
ano de 2006 com senhoras voluntárias brasileiras, todas nuas, atitude esta inspirada no
filme “Garotas do Calendário”. Possui sítio eletrônico.
GRAÚNA-AM-Grupo Amazônico União Naturista, fundado em 25 de julho de 2003.
Afiliado a FBrN. Possui sítio eletrônico. Único grupo naturista do Norte do Brasil com
atividades regulares (2006).
GRUNAPA-Grupo Naturista do Pará. Atualmente em fase de reestruturação. Curiosidade: a
partir do Grunapa que o Graúna-AM começou sua trajetória naturista.
H
HAIR-Musical dos anos 70 mundialmente famoso, onde em várias passagens a nudez era
evidenciada. Teve montagem inclusive no Brasil.
HANS STADEN-Aventureiro alemão. Refém dos índios Tupinambás em meados do século
XVI, em Ubatuba e Bertioga. Escreveu um relato de sua estadia entre os índios em 1549,
alcançando inúmeros leitores. Foi feito um longa metragem (dirigido por Luiz Alberto
Pereira) intitulado “Hans Staden”, onde no DVD nos extras mostra-se a preparação dos
atores(jovens, adultos, velhos e crianças) que conviveram durante um mês, todos nus, para
a composição dos personagens indígenas.
HEALTH AND EFFICIENCY-Considerada a mais antiga revista naturista internacional,
com edições desde 1900.
HEDDY LAMMAR-Atriz de cinema que aparece, de forma inédita, inteiramente nua no
filme “Êxtase”, de Gustav Machartty, de 1933.
HEIDI KLUN-Apresentadora do sitcom norte-americano “Project runway”. Esposa do
cantor Seal, que planeja fazer um “domingo nu” com sua família (informação válida até 04
de dezembro de 2007, após esta data confirme este informe, se realmente ela realizou tal
evento!), onde todos seriam filmados por um dia de nudez, a partir da experiência de sua
amiga, a cantora Christina Aguilera. Seu programa é veiculado no Brasil pelo canal pago
Peoples & Art’s.
HEINRICH PUDER-Em 1893, na Alemanha, adota em suas práticas médicas os banhos de
“ar e Sol”, juntamente com o nudismo.
HÉLIO LUIS DA COSTA-Guarda portuário. Último amor de Luz Del Fuego.
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HERTHA-Personagem de ficção. Naturista alemã de 18 anos. Protagonista do livro “O Nu
ao ar livre”, publicado em 1932 no Brasil pela Editorial Moderna Paulistana, de autoria de
Arnoldo Piratininga, possivelmente um pseudônimo.
HELIOPOLIS-Primeira aldeia naturista, criada na Ilha do Levant em 1933.
HELIOTERAPIA-Terapia do Sol. Ajudou na divulgação do Nudismo/Naturalismo no
começo do século XX. A Alemanha e a França são os países expoentes deste processo
clínico.
HELTON DE MORAES- Médico do trabalho, jovem naturista e ciclista, pioneiro em
realizar
uma
jornada
ciclo-naturista
no
Brasil
(05/12/2006).
Contato:
www.numadenomade.blogspot.com
HIDROTERAPIA-Terapia de relaxamento da água sobre o corpo nu.
HISTÓRIA DO PUDOR-Importante livro de Jean Claude Bologne (Editora Elfos) onde o
autor faz um extenso e interessante apanhado histórico (fundamentado em fontes históricas)
dos motivos que levaram as sociedades do Ocidente e do Oriente, em todas as etapas
históricas, a proibirem a nudez como algo natural ao ser humano. Leitura indispensável.
HISTÓRIA VIVA-Revista que publicou em janeiro de 2006 um dossiê com matéria de
capa sobre o seguinte tema: nudez, como ao longo dos séculos as sociedades a permitiram e
proibiram.
HOMEM NU, O – Livro do escritor mineiro Fernando Sabino. Retrata as desventuras de
um cidadão que acidentalmente se vê nas ruas de uma grande cidade inteiramente nu,
fugindo o tempo todo. Foi realizado um filme de longa metragem com Cláudio Marzzo no
papel principal. O ator Paulo José também interpretou o personagem-título numa antiga
versão para o cinema em preto e branco.
HOWARD SCHATZ- Fotógrafo que vive em NYC. Prioriza o corpo humano em suas mais
variadas expressões naturais, usando o corpo nu e a linguagem corporal. Em seu belo livro
“Body Tipe” criou em instantâneos fotográficos todas as letras do alfabeto, utilizando
apenas corpos nus (FB)
I
ÍNDIOS-Naturistas autênticos do Brasil. Nudez imemorial.
ILHA DE TAVIRA, Praia da- Praia de Naturismo em Portugal.
ILHA DO SOL-Localizada no Rio de Janeiro. Primeiro e mais conhecido lugar do
Naturismo brasileiro, capitaneado por Luz Del Fuego. Nudez obrigatória. Nudismo e
eventos culturais eram a tônica da Ilha do Sol, que ficou famosa no mundo todo. Reduto
nudista de astros do cinema mundial nos anos 50 e 60. Ver Tapuama de Dentro.
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INA-International Naturist Association. Entidade vinculada ao
“Clothesfree”, possuindo um grande acervo de fotos e vídeos naturistas.

sítio

eletrônico

INF-FNI-International Naturism Federetion (Federação Internacional de Naturismo).
Entidade máxima do Naturismo mundial, fundada em 1953 em Montalivet. Possui sítio
eletrônico.
INGRES, JEAN AUGUSTE DOMINIQUE - Pintor do século XIX, grande retratista de
nus, autor do famoso quadro de nus “O banho turco”, de 1863.
INIC-International Naturist Information Center (Centro Internacional de Informações
Naturistas), no final dos anos de 1990 era presidido pelo holandês Robert Broeckstra.
ISAÍAS-Profeta do Antigo Testamento que, por ordem divina, profetizou “despido e
descalço” durante dois anos inteiros.(EP)
J
JACK NICHOLSON- Ator de cinema. Os vizinhos desta celebridade já reclamaram de seu
“nudismo caseiro”.
JAN CRIMMINGS- Cartunista americano, especialista em quadrinhos que abordam a
temática naturista.
JANIS JOPLIN-Cantora norte-americana, um ícone da geração “flower power” e musa dos
hippies. Fez ensaio fotográfico nua durante o auge de sua carreira, interrompida
prematuramente.
JAYNE MANSFIELD- Atriz de Hollywood. Expulsa da Ilha do Sol por Luz Del Fuego por
recusar-se a ficar nua naquele lugar de nudez obrigatória.
JEAN DESTE-Escreveu em 1961 na França a obra clássica “Le Nudisme”, pelas Editions
Pierre Horay.
JIMMY HENDRIX-Músico. Gênio da guitarra elétrica. A capa de seu disco duplo de 1968
“Electric Ladyland” foi censurada em alguns países. O motivo: as “mulheres elétricas”
estão todas nuas, em várias posições. Nudez artística, conservadorismo e censura.
JOHN BÖRLIN-Participando dos “Ballets Suecos” em 1921, dançou nu o bailado “o
homem e o seu desejo”.
JOHN LENNON-Músico inglês. The Beatles. Após o término da lendária banda casou-se
com a artista do movimento “fluxus” Yoko Ono(ver), com quem realizou o disco
experimental “Two Virgins” (1971), onde o casal Lennon aparece na capa e na contra capa
completamente nus.
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JÔ OLIVEIRA-Desenhista e ilustrador. Autor da História em Quadrinhos “Hans Staden,
um aventureiro no novo mundo”, da Cortez editora. Nudez e História do Brasil em
quadrinhos.
JORGE BARRETO- Fotógrafo. Expõe seus temas relacionados ao Naturismo com
freqüência. Local de atuação: Praia de Abricó/RJ. Organizador da Mostra Arte Nua,
exposição conceitual abordando o Naturismo. Organizou a apresentação da peça “O
Sonho”, de August Strindberg, numa apresentação somente para espectadores nus, algo
inédito no Brasil.
JORGE DE OLIVEIRA BÉJA-Advogado. Inimigo do Naturismo. Causas perdidas na
justiça.
JOSÉ CARLOS RODRIGUES-Autor da dissertação de mestrado pela UFRJ, “Tabu do
Corpo”. Capítulo dedicado à nudez.
JOSÉ FOGAÇA-Político. Senador (RS), relator do Projeto de Lei da Câmara 13/2000 que
“fixa normas gerais para a prática do Naturismo” no Brasil. Parecer 242, de 2003, da
Comissão de Constituição, justiça e cidadania.
JOSÉ LUTZENBERGER-Ambientalista e naturista brasileiro (artigos e fotos na Revista
Naturis). Ex-ministro do Meio Ambiente. Fundou a ONG ambientalista Gaia.
JOSÉ NILTON- Professor universitário(UFPB), grande articulador e colaborador do
movimento naturista paraibano.
JOSEPHINE BAKER-Cantora de jazz norte-americana. Sua ousadia incluía números
musicais onde atuava dançando e cantando inteiramente nua. Arte e Nudez.
JOTA BANDEIRA-Autor do cordel “A Vida de Luz Del Fuego, pioneira do nudismo no
Brasil”. Edições Acauã, coleção Mãos à Arte, 8. Fortaleza/João Pessoa, 2005. Co-fundador
do Graúna-AM.
JOVENS NATURISTAS-O futuro do Naturismo. Existe uma articulação mundial de
jovens naturistas, com reflexos no Brasil. Ver Ynai-Brasil.
JUSTIN TIMBERLAKE- Cantor pop(EUA) que em 2007 declara seu “espírito naturista”
afirmando: “quando chego em casa não gosto de vestir nada. Gosto de ficar nu”.(G)
K
KARIKOU- Desenho animado em longa metragem produzido na França que retrata o
ambiente e as mitologias africanas, além de sua rica cultura. O detalhe significativo é que o
pequeno herói que dá título a animação não usa roupa, ficando peladinho durante todo o
desenho animado.
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KAZUO OKUBO- Fotógrafo brasiliense. Realizou as exposições “Paisagens”(2005) e “De
Todas as Formas”(2007) com a temática do nu. Esta última realizada na Caixa Cultural, em
Brasília. O fotógrafo utiliza pessoas comuns, todas nuas, nas ruas da Capital.
K. BACHER- Escritor norte-americano. Escreveu o curioso compêndio “205 argumentos e
observações a favor do Naturismo”. (FB)
KENNETH CLARK- Escritor e crítico de arte inglês. Escreveu a seminal obra “O Nu”, de
1956, onde analisa o nu como forma de arte que nos liga aos temas clássicos. A obra está
dividida em: o nu na pintura e na escultura, o despido e o nu, Apolo e Vênus, uma
convenção alternativa, o nu como fim em si. O livro possui uma edição de Lisboa, Portugal,
pela editora Ulisses, com tradução de Ernesto de Souza.
KEVIN BARNES- Líder da banda Of Montreal, fez shows em Lãs Vegas ao natural, disse:
“para mim, não foi nada demais, porque me sinto muito confortável com o meu corpo”.
KHALIL GIBRAN-Escritor e poeta libanês (1883-1931), famoso em todo o mundo. Era
um pintor por excelência dos corpos nus. Autor da obra seminal “O Profeta”.
KIBON-Marca de sorvete que veiculou propaganda de seus produtos (anos 80) numa praia
de Naturismo. Todos apareciam nus, crianças, jovens e adultos.
KIENNÉ DE MONGEOT-Médico Francês. Adota o nudismo clínico em 1920, depois de
ter presenciado seu pai padecer e falecer de tuberculose. Fundou a revista “Vivre
Intégralement”, com várias fotos de nudez integral.
L
LACEDEMÔNIOS- Povo que na Grécia , segundo o historiador clássico Tucídides em sua
“História da Guerra do Peloponeso”, foram os primeiros que se apresentaram nus e que,
despindo-se em público, se ungiram com óleo nas competições esportivas da Grécia Antiga.
LADY GODIVA-A força de uma lenda da Saxônia e a tradição oral conhecida em vários
povos. Esta mulher andava nua no seu cavalo branco. Nudez e pureza.
LA ESCONDIDA- Primeira praia de Naturismo da Argentina, inaugurada em 2001,
localizada em Mar del Plata.
LANA TURNER-Atriz. Aportou na Ilha do Sol, nua passeou por lá, no auge.
LA VIE AU SOLEIL-Famosa revista francesa naturista, publicada desde meados dos anos
50.
LEI GABEIRA-Lei de regulamentação definitiva do Naturismo praticado em solo
brasileiro. Aguardando aprovação do senado. Ver Fernando Gabeira.
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LEWIS CARROLL-Escritor inglês (1832-1898), autor do imortal “Alice no País das
Maravilhas”. Fotógrafo inovador da nudez infantil.
LIVING THEATRE-Grupo de Teatro norte-americano dirigido por Julian Beck e sua
esposa Judith Malina. Célebre por suas peças e performances político-teatrais com uso de
nudez coletiva no final dos anos 1960.
LIVRO DE JÓ, O – Espetáculo teatral do grupo paulista “Teatro da Vertigem”, onde o
personagem interpretado por Matheus Nachtergaele permanecia nu durante a maior parte da
peça. O livro do grupo “Trilogia Bíblica” (Publifolha) contempla várias imagens da nudez
do ator/personagem Jó. Ganhou vários prêmios de Teatro, inclusive o Prêmio Shell.
LORD K-Grupo de rock, seus integrantes fizeram shows em várias cidades brasileiras
tocando inteiramente nus. Vocalista: Claúdia. Apresentou-se em Manaus no Teatro do
Cecomiz, numa apresentação registrada pela equipe do programa televisivo Big Bang.
LOTUS-Clube de nudismo inglês citado por William Welby em sua “Trilogia do Nudismo”
de 1934.
LOXIE & ZOOT-Casal naturista das histórias em quadrinhos (cartuns), criação de Stephen
Crowley. Possui página na Internet (2003).
LUXÚRIA-Banda de rock. Na capa de seu cd homônimo (2006) a vocalista aparece nua,
numa fotografia artística que remete ao famoso quadro impressionista de Édouard Monet
(1832-1883) “Almoço sobre a relva”, de 1863.
LUZ DEL FUEGO-Pioneira do Naturismo Brasileiro. Filme de longa metragem, dirigido
por David Neves, com Lucélia Santos no papel principal. Ver Dora Vivácqua.
LYNDON JOHNSON- ex-presidente dos EUA, celebre por ser um nudista até mesmo nos
jardins e piscinas da Casa Branca.
M
MAGAZINE NATURISME- Principal revista de Naturismo da Holanda. (PBN)
MALKOVSKI-Dançarino.Apresentou-se em 1926 totalmente nu no Teatro Champs
Elysées, sendo perseguido pelos “conservadores”.
MANCHETE-Revista brasileira que abriu as portas ao Naturismo ao divulgar a Praia do
Pinho, com ampla repercussão, no começo dos anos 80.
MARCEL DUCHAMP-Artista plástico, marco referencial da Arte do século XX. Usou a
idéia do corpo nu em obras inovadoras e de vanguarda. Participou de uma clássica foto
onde joga xadrez com uma adversária inteiramente nua (a enxadrista nua).
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MARIA LUZIA-Ex-presidente da FBrN. Atuação naturista em Vitória-ES. Primeira mulher
naturista brasileira a presidir a FBrN.(ML)
MARIA MAYA-Atriz da minissérie global “A Muralha”. Viveu em completa nudez a
personagem indígena Moatira.
MARIAN LILI-Segundo William Welby foi a primeira mulher na Inglaterra a praticar o
nudismo em companhia de homens. Secretária da “The National Sun and Air Association”.
Ver William Welby.
MASSAGEM-Atividade milenar, com várias técnicas desenvolvidas no Ocidente e no
Oriente. O corpo nu é utilizado de maneira preferencial. Nudez e relaxamento. Nudez e
Saúde.
MASSARANDUPIÓ-Praia naturista da Bahia. Seu nome é um legado da tribo de índios
que por ali vivia antes da colonização. Possui sítio eletrônico. Afiliada da FBrN.
MATA-HARI-Espiã holandesa, após 1904 apresenta-se nua como dançarina em Paris, no
Olympia e em salões privados.
MATTHEW FOX- Ator do famoso seriado “Lost”, de grande sucesso. Nos intervalos das
gravações da série famosa, na qual interpreta o personagem Jack, Matthew exercita seu
nudismo nas águas havaianas.
MECO, Praia do- Praia de Naturismo localizada em Portugal.
MEIO AMBIENTE-O Naturismo é seu parceiro constante. Até na data comemorativa, 5 de
Junho (dia mundial do meio ambiente e do Naturismo).
MEIO AMBIENTE E NATURISMO-Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de João
Carlos Lima de Souza, apresentado na Universidade da Amazônia, Belém, Pará, 2001.
Subtítulo: para reeducar-se em relação a si, ao próximo e à natureza.
MENINAS DE AVIGNON-Obra do pintor Pablo Picasso de 1907, que o crítico de arte
Kenneth Clark classifica como ponto de partida do Nu moderno nas artes plásticas e que
deu as bases estéticas para o movimento artístico pictórico do Cubismo.
MICAL-Uma das esposas do Rei Davi, que o viu dançando nu em homenagem a Deus e o
repreendeu, dizendo que era uma vergonha o que fizera. Por causa disso Deus amaldiçoou
Mical e ela morreu sem ter filhos.(EP)
MILA-Marca de margarina que veiculou propaganda de TV (anos 80) onde várias crianças
apareciam brincando na inocência da nudez infantil. Belo libelo naturista em rede aberta de
televisão.
MIGUELANGELO-Artista inovador do Renascimento. Suas pinturas “murais” de afrescos
na Capela Sistina estão repletas de nus. Ver PAULO III.
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MIRANTE DO PARAÍSO-Empreendimento naturista localizado no município de Igaratá,
Estado de São Paulo. Afiliado a FBrN, possui sítio eletrônico.
MODELO VIVO-Atividade essencial para as artes plásticas. A nudez é uma de suas
premissas. Livro de referência: Modelo Vivo, de Terezinha Malaquias, fotos de Adi Leite.
Editora Via Lettera.
MODIGLIANI-Artista plástico. A partir de 1916 pintou uma série de nus que suscitou
escândalos na conservadora sociedade da época.
MOZART-Assassino confesso de Luz Del Fuego.
MURPHY-Romance do escritor irlandês Samuel Beckett (1906-1989), laureado com o
Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1969. O personagem principal do livro encontra-se
do início ao fim da obra nu, preso em uma cadeira. Não existe até o momento (2006)
tradução para o Brasil desta importante obra.
N
NAKE MILE-Espécie de trote universitário que ocorre todo ano na Universidade de
Michigan (EUA), onde calouros (as) participam de uma disputa nus (as), correndo por
aproximadamente 1 Km na área da Universidade, numa espécie de “batismo” pelo ingresso
naquele recinto acadêmico.
NAKED BEACH RALLY- Evento anual que ocorre em Seattle, com cobertura da
imprensa, reunindo diversos naturistas que promovem atividades naturistas de: corpos
pintados, danças, palestras, esportes, exposições, etc. (PBN)
NAKED NEWS-Sítio eletrônico de teor naturista, porém com um viés sensacionalista e
comercial. As “reportagens” são feitas por repórteres (homens e mulheres) completamente
nus.
NAKED PARTY- A “festa do nu”, iniciada na década de 1990 nas universidades dos EUA,
a partir de eventos organizados pela entidade “secreta” Pundits, da Universidade de Yale.
São reuniões de conhecimento em que os participantes ficam nus, com o objetivo de
livrarem-se da repressão e regressar à natureza. Os temas da prática são a política, a
filosofia e as artes. Em 2002, em Yale, Bárbara Bush, filha do atual presidente dos EUA,
participou nua de um destes eventos.
NAKED WORLD-O Mundo NU. Documentário sobre o trabalho do fotógrafo norteamericano Spencer Tunick. Multidões nuas retratadas em vários países, inclusive o Brasil.
NARDA TELLES- Atriz amazonense que realizou nos anos 90 em Manaus performance
teatral onde se apresentava nua, numa espécie de ritual ao deus grego Dionísio.
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NAT-BAIXADA- Associação dos naturistas da Baixada Santista, terceiro grupo naturista
criado no Estado de São Paulo.(AH)
NATES-Congregação Naturista do Espírito Santo, afiliada a FBrN. Possui sítio eletrônico.
NATHÁLIA RODRIGUES-Atriz brasileira, trabalhos em “Malhação” (Rede Globo) e
“Luz do Sol” (Rede Record). Foi flagrada de maneira irregular por fotógrafo, praticando
Naturismo com o namorado Haroldo Ferrari, na Praia do Abricó(RJ). As fotos foram
divulgadas na imprensa e na Internet.
NATIONAL SUN AND AIR ASSOCIATION, THE-Associação de nudismo inglesa,
citada por William Welby em seu livro “The Naked Truth About Nudism” (A verdade nua
sobre o nudismo), um dos volumes de sua divulgada “Trilogia do Nudismo”, de 1935.
NATIVA SOLITÁRIA, A- Filme do cineasta Almeida Fleming, com participação especial
de Luz Del Fuego.
NATLAGOS-Naturistas da Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Afiliado a FBrN, com
sítio eletrônico na Internet.
NATMG-Representante junto a FBrN dos naturistas mineiros. Possui sítio de divulgação
na Internet. Fundação: 13/05/1999.
NATPARANÁ-Representante do Naturismo paranaense. Afiliada a FBrN e com sítio
eletrônico na rede mundial de computadores.
NATSUL- Grupo dos naturistas da Região Sul do Brasil. Promovem atividades e encontros
regulares.
NATURA- Primeiro campo naturista cristão dos EUA, causou polêmica quando de sua
criação em 2006. (FA)
NATURALISMO-Revista de divulgação do Naturismo brasileiro e mundial criada pela
pioneira Luz Del Fuego.
NATURIS-Empresa do ramo Naturista, a primeira do Brasil neste segmento. Responsável
pela única revista de Naturismo do Brasil, a Naturis. Fundação: 01/11/1991. Possui sítio
eletrônico.
NATURISMO-A Federação Naturista Internacional (INF-FNI) define o conceito de
Naturismo como sendo “modo de vida em harmonia com a natureza, caracterizada pela
prática do nudismo em grupo, e que tem como intenção estimular o respeito do homem por
si mesmo, por seus semelhantes e o cuidado com o Meio Ambiente”.
NATURISTAS CRISTÃOS-Grupo naturista religioso (evangélicos, protestantes, católicos)
com sítio de divulgação eletrônico na internet. Naturismo e Cristianismo.
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NATURISTAS UNIDOS E SIMPATIZANTES-(NUS) Grupo de naturistas ambientalistas
de João Pessoa (PB).
NATURIST BRAZIL-Primeira consultoria naturista do Brasil. Tem como objetivo
assessorar áreas que desejam empreender o segmento naturista em qualquer lugar do Brasil.
Possui sítio eletrônico para contatos.
NATURIST INTERNATIONAL-Revista da INF-FNI, com versões em inglês, alemão e
francês.
NATURIST SOCIETY, THE-Entidade naturista (EUA), produziu o documentário “O
Espírito do Naturismo”.
NEW FOREST-(Nova Floresta) Clube de nudismo inglês citado por William Welby em
sua obra “Naked and Unashamed” (Nu e sem vergonha), de 1934.
NEY SUASSUNA-Político. Senador do PMDB (PB). Aliado da causa naturista no senado
federal.
NIP-Naturistas do Interior Paulista. Grupo afiliado a FBrN, com atividades naturistas
regulares. Possui sítio eletrônico.
NOÉ-Patriarca bíblico. Ficou nu em passagem do Antigo Testamento, devido a uma
bebedeira, sendo encontrado neste estado natural por seus filhos Cham, Sem e Jafet.(EP)
NU AO AR LIVRE, O – Obra rara. Ver Arnoldo Piratininga.
NU AZUL-Pintura de Henri Matisse de 1907, junto com “as meninas de Avignon” de
Picasso é tido como ponto de partida do Nu moderno nas artes plásticas, e que deu as bases
para o movimento da pintura conhecido pelos críticos de arte como Fauvismo.
NU E O VESTIDO, O – Tese de mestrado defendida e aprovada na UFSC em 1992.
Autora: Márcia Souza Rego. Detalhe: a autora fez seu trabalho de campo in loco, vivendo
nua e escrevendo sua tese no Pinho. “Uma Etnografia da Nudez na Praia do Pinho”.
NUDELOT-Cidade imaginária que existiu na Idade Média. A Terra da gente nua. Criação
de Florência Brenner. Texto “A Verdadeira História da Cidade de Nudelot”, escrito em
2002. Também é o nome de uma nova Revista Virtual, de origem argentina.
NUDESTOCK-Festival nudista de rock, obviamente inspirado em Woodstock, patrocinado
pela INA.
NUDEZ-Traje com que Deus criou Adão e Eva.
NUDEZ NA HISTÓRIA DA VIDA PRIVADA-Texto de Henrique Ferraz e Nadime
L’Apiccinella (UFSC/USP), abrangendo a nudez do “Império Romano aos dias atuais”.
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NUDISMO-A partir do Congresso Naturista Internacional ocorrido na Croácia a INF-FNI
homologou que Naturismo e Nudismo devem ser utilizados pelas Federações e suas
associadas como termos sinônimos.
NUDIST RACKET-Raro documentário (Folias Nudistas) de 1938, mostrando as atividades
de um campo de nudismo nos EUA. Duração: 10 minutos. Hollywood Produções.
NUDISTS FRIENDS- Maior site da internet de relacionamento entre nudistas. O objetivo é
fazer com que os naturistas de todo mundo tenham conhecimento um dos outros e possam
ampliar seus laços de amizade. Acesse www.nudistsfriends.com (JON)
NU PERDIDO, O – Poema e título de livro de René Char, poeta francês. Editado no Brasil
pela Editora Iluminuras.
O
OH, CALCUTTA!-Peça de teatro de 1969 que revolucionou a cena teatral usando a nudez
como forma de arte original, uso do NU como linguagem de expressão visual.
OLHO DE BOI-Praia naturista do Rio de Janeiro, localizada em Búzios. Ficou famosa pela
passagem de Brigitte Bardot por lá, onde inclusive existe uma estátua desta diva do cinema.
OLHO NU-Importante Jornal eletrônico, na Internet desde 2000. Divulgador da filosofia
Naturista, dinâmico e eficiente, com atualização mensal. Editor: Pedro Ribeiro.
OLIMPÍADAS-Jogos que tiveram sua origem na Grécia Antiga, os atletas gregos
competiam nus, em várias modalidades esportivas (Maratona, etc.).
OLODUM- Grupo de Teatro da Bahia, de onde surgiu o ator Lázaro Ramos. Realizou
espetáculo no projeto Cena Aberta da Funarte onde apresentava nudez coletiva, na mostra
nacional realizada no RJ em 1998.
ONG-PRAIA DO PINHO- Organização não governamental criada com o intuito de
preservar o ecossistema e o naturismo da Praia do Pinho. Filiada a FBrN. Ver Praia do
Pinho.
OXENTENAT- Grupo naturista virtual, direcionado aos naturistas do Nordeste do Brasil.
www.oxentenat.org
P
PARTIA KOBIET- Partido das mulheres, fundado em fevereiro de 2007 pela escritora
polonesa Manuela Gretkowska. Inovou em sua campanha nas recentes eleições
parlamentares na Polônia (outubro de 2007) ao divulgar o cartaz do partido com sete
mulheres nuas. Seu slogan eleitoral era “A Polônia é uma mulher”. Segundo Catajina
Cruell, membro do partido: “queremos contrariar a idéia de que a política é suja e por isso
usamos a nudez, que simboliza a limpeza”.
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PATTI SMITH-Poetiza e cantora norte-americana, expoente do rock dos anos de 1970.
Realizou ensaio de nu artístico com o lendário fotógrafo Robert Mapplethorpe, que
inclusive compõe a capa de seu livro de poemas “Witt”, onde aparece nua em uma escada.
PAULA ANDREAZZA-Fundadora da Naturis e editora da revista de mesmo nome, de
tiragem bimestral e que ajudou na divulgação da Filosofia Naturista no Brasil.(ML)
PAULO III-(Alexandre Farnese) Papa que em 1536 apoiou o artista Miguelangelo na
elaboração de seus nus “totais” que emolduram a famosa Capela Sistina na Igreja de São
Pedro, na cidade do Vaticano.
PAULO PEREIRA-Fundador da ANB (Associação Naturista Brasileira) em 1969. Autor do
importante livro “Corpos Nus: o testemunho naturista. O nudismo sem máscaras: história,
filosofia, contrapontos e reflexões”. 2 ed.RJ,Editora Leymarie, 2000. Ver CORPOS NUS.
PEDRAS ALTAS-Naturismo Internacional, na Internet. Praia de Naturismo Afiliada a
FBrN.
PEDRO RIBEIRO-(Pedro Ricardo de Assis Ribeiro) Incansável lutador pela legalização do
Naturismo na Praia do Abricó-RJ. Presidente da ANA (2006) e redator do projeto de lei
enviado ao Deputado Fernando Gabeira e apresentado no Congresso Nacional em 1996.
Também proprietário/editor do Jornal eletrônico OLHO NU que publica mensalmente,
desde 2000, edições repletas de artigos sobre o Naturismo brasileiro e internacional.(AH)
PELADINHO-Personagem naturista de história em quadrinhos, ele possui o “raio
antitêxtil”, com poderes de deixar qualquer pessoa nua. Criação de Jorge e Viviane
Bandeira. No sítio eletrônico do Graúna-AM suas peripécias constam na sessão quadrinhos.
PELADOS-Site naturista brasileiro. Editor: Marcelo Pacheco.
PELE, A- Filme de Steven Shainberg, com Nicole Kidman e Robert Downey Jr. Que
retrata, entre a realidade e a fantasia, a vida da fotógrafa Diane Arbus, famosa por retratar
fotos de naturistas e de nudez artística. No início e no final do filme aparecem cenas de um
campo de nudismo/naturismo (Venus Camp) freqüentado pela famosa artista.
PERO VAZ DE CAMINHA - Navegador e Escrivão de esquadra, foi a primeira pessoa a
relatar sobre a nudez de nossos índios, ainda na “Terra de Santa Cruz”.
PETA- Entidade de defesa dos animais que em seus protestos mundo afora utiliza o
nudismo como forma de reivindicação, especialmente em passarelas da moda, em desfiles
de grandes grifes e estilistas.
PETER DIETRICH-Videasta. Produtor. Dirigiu o vídeo “Amazonat: a childhood dream
come true?”, de 35 minutos, pioneiro trabalho sobre o Naturismo no Amazonas, lançado em
1999.
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PETER GREENAWAY-Cineasta de vanguarda. Utilização do corpo humano nos filmes
com caráter inovador. Valorização da nudez. Filmes de referencia: “O Bebê Santo de
Macôn” e “O Livro de Cabeceira”.
PINHO-Praia histórica do Naturismo no Brasil. Lá tudo “recomeçou”, quase duas décadas
depois da morte de Luz Del Fuego. Localiza-se no município de Camboriú, em Santa
Catarina. Articulador deste recomeço: Celso Rossi. Ver AAPP.
PINTURA CORPORAL-Arte da pintura em corpos, geralmente nus. Presente em várias
culturas.
PJ HARVEY- Cantora de rock. Adepta do nudismo.
PLACEBO-Banda de rock inglesa, liderada por Brian Molko, em alguns de seus álbuns e
DVd’s aparecem ensaios de nudez.
PLANAT-Representante oficial do Naturismo brasiliense. Clube Naturista Planalto Central.
Afiliada a FBrN com sítio eletrônico. Fundação: 21/05/1995.
PLANO BRASÍLIA-Revista de Brasília e Goiânia que publicou em 2004 uma matéria de
capa sobre Naturismo (Em harmonia com a natureza).
PLAYA LUNA- Praia de nudismo/naturismo chilena. (JON)
PLÍNIO SALGADO-Político. Integralista. Autor do posfácio “A Mulher Nua”, para o livro
“A Verdade Nua” de Luz Del Fuego, publicado em 1950.
PNB-Sigla do Partido Naturalista Brasileiro, fundado e presidido por Luz Del Fuego no
final dos anos 50. Perseguido por todas as facções políticas e religiosas do período.
PORANGA E PORUNGA-São dois irmãos curumins, protagonistas de todas as histórias
contadas pela CAIPORA, personagem do programa infantil Castelo-Rá-Tim-Bum,
produzido pela TV Cultura. Os referidos curumins sempre aparecem nus. Criação de Cao
Hamburger.(EP)
PRAIA DA GALHETA 2002-Livro publicado pela AGAL que divulga o parque/praia, a
história do nudismo/naturismo na praia, amparado por Lei Municipal desde 30/09/97, as
posturas éticas sustentadas pelos associados e os benefícios desta saudável prática.(AA)
PRETA GIL- Cantora, Filha do músico e Ministro Gilberto Gil. Lançou seu primeiro CD
aparecendo nua, em fotos artísticas.
PRISCILA ZANCHETA- Cantora naturista, atualmente(2007) residindo em Milão,
apresentou-se recentemente na Colina do Sol, onde residia.
Q
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QUEEN-Famosa banda de rock que tinha como vocalista o versátil Fred Mercury. Em seu
álbum “Jazz” o encarte trazia interessante ensaio fotográfico onde constavam inúmeras
ciclistas nuas.
R
RATINHO- Pseudônimo do apresentador de TV Carlos Massa, do SBT. Por sua causa
Sílvio Santos foi condenado a pagar uma indenização milionária aos naturistas da Colina do
Sol(7 naturistas), caluniados e ofendidos moralmente pelo espalhafatoso apresentador, que
usou suas imagens de forma inadequada, burlando um contrato de veiculação de imagens
previamente acordado entre as partes(Colina do Sol e SBT). A indenização atingiu a soma
de 1,4 milhões de reais(2007).
RECANTO PARAÍSO-Empreendimento naturista localizado em Piraí, no RJ. Afiliado a
FBrN e com sítio eletrônico na Internet. Fundação: 09/11/1997.
REVISTA DA OI- Revista da operadora de telefonia celular que publicou em janeiro de
2007 matéria ilustrada sobre o Naturismo, com fotos e entrevistas com os congressistas
naturistas, ocorrido na Praia do Abricó,RJ, em novembro de 2006.
REVISTA LEGAL-Revista publicada no Estado do Acre que em 2000 teve como matéria
de capa “O Éden no Acre”, com fotos e artigo de nudismo de um possível empreendimento
naturista acreano.
RICHARD UNGEWITTER-Com a publicação, em 1903(?), dos livros “Die Nacktheit”(A
Nudez), “Os Homens Deviam Ficar Nus”(1903) e “O Nudismo do Ponto de Vista
Histórico, Moral e Estético”(1904) lançou os fundamentos do moderno movimento
naturista e fundou o primeiro campo verdadeiramente nudista em 1906, na Alemanha. Ver
ANNA.(JB/AA)
RICHARD WEST-Videasta. Produtor da série “Virtually”, filmada em prais e clubes
naturistas brasileiros (1999). Alguns títulos: “Nude in Brazil”, Nude in the South of Brazil”.
RIENS DU TOUT- Filme francês de Cédric Klapish. A história do filme se passa em uma
praia de naturismo. (PBN)
RINCÃO-Empreendimento naturista de São Paulo. Afiliado da FBrN e com sítio
eletrônico. Localizado em Guaratinguetá. Local do primeiro encontro regional de
Naturismo Rio de Janeiro/São Paulo, em 26 e 27 de novembro de 1994. Fundação:
01/08/1993. Nome original: Rincão Estância Naturista e Ecológica.
RIO-É-Revista naturista publicada pelo Rio-Nat. O primeiro número saiu em junho de
1989, e o último número, o 42, em 1996.
RIONAT-Importante grupo de Naturismo carioca (não está mais em atividade). Associação
Naturista do Rio de Janeiro. Ver Sérgio de Oliveira.
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RITA LEE- Cantora e compositora popular. Escreveu e compôs a música “Luz del Fuego”,
homenageando assim a pioneira do nudismo/naturismo no Brasil. A letra exalta o
feminismo e a bravura de Dora Vivacqua, nome verdadeiro de Luz.
RITOS DO CORPO- Livro editado pelo Senac nacional, de autoria de Lorelai Kury.
Aborda questões relacionadas à nudez nas sociedades e culturais tradicionais.
ROGER MOREIRA-Músico. Líder da banda “Ultrage ao Rigor”, autor dos sucessos
“Inútil” e “Pelado”. Naturista, presente e pelado no vídeo de divulgação das Saunas Jardins,
em São Paulo.
ROGER WATERS-Músico. Ex-Integrante do Pink Floyd. Capa de disco censurada em
alguns países (tarja preta). Motivo: na capa do álbum “The pros and cons of hitch hiking”
(os prós e contras de pegar uma carona) de 1984, a “caroneira” está “vestida” somente com
uma mochila, nua na beira da estrada. Nudez, Censura e conservadorismo/cerceamento da
liberdade artística.
ROLANDO HANGLIN- Jornalista, pioneiro do Naturismo argentino. Fonte: Nudelot.
ROSE ESPÍNDOLA-Primeira mulher a praticar o Naturismo na Praia do Pinho (SC).
Incansável batalhadora para a conquista daquele espaço como área destinada à prática
naturista.(ML)
ROSKILDE- Festival de música que ocorre a 37 anos na Dinamarca, na cidade do mesmo
nome. Promove durante todo o evento a “naked race” (corrida dos pelados).
ROUSSEAU, Jean-Jacques-Filósofo francês do século XVIII, deu as bases para a teoria do
“bom selvagem”, de grande valia ao posterior movimento do nudismo/naturismo. “O
homem de bem é um atleta que se compraz em combater nu: despreza todos estes vis
ornamentos que geram o uso destas forças, na sua maior parte inventados para esconder
uma deformidade”.
S
SABIES D’ OLONNE-Município francês que em 1816, de forma inédita, liberou o
nudismo em uma das partes de suas praias.
SADHUS-Homens santos no Hinduísmo, considerados puros, andam inteiramente nus nos
mais remotos vilarejos da Índia, sendo mantidos pelos devotos. Nudez de devoção.
SALTO, Praia do- Praia de Naturismo oficializada em Portugal.
SANNA-Grupo naturista de Santarém (PA), fundado em nove de dezembro de 2007, na
praia de Alter-do-Chão. (FP)
SÃO FRANCISCO-Em sua hagiografia consta famosa passagem onde se despe de suas
vestes e sai em busca da simplicidade e da pureza de espírito. Nudez e devoção.
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SAUNA JARDINS-Ponto de encontro dos naturistas em São Paulo (Banhos Sauna Jardins
LTDA). Divulgou um vídeo com seus naturistas, entre os quais consta o músico Roger
Moreira (Ultrage a Rigor).
SAUNAS-Banhos “quentes” de vapor utilizado a princípio para cura de enfermidades nas
épocas antigas. Nudez, saúde e coletividade. Ver Termas.
SAMPANAT-Naturistas da grande São Paulo. Afiliada da FBrN com sítio eletrônico de
divulgação de suas atividades.
SBT REPÓRTER-Programa de TV que exibiu um ciclo de programas com o tema
Naturismo (anos 80/90). Imagens no Brasil e nos diversos países onde o Naturismo é
prática rotineira.
SÉRGIO DE OLIVEIRA-Membro fundador do extinto RIO NAT. Ajudou a disseminar o
“espírito do Naturismo”, sendo o articulador de inúmeras matérias publicadas sobre o
Naturismo em importantes veículos de comunicação do Brasil.(ML)
SHANE GENTRY & THE NEKKID MONDAY BAND- Banda de rock dos EUA, cujos
integrantes, naturistas, realizam apresentações em estado de nudez total.
SHUFFLEBOARD-Esporte que no Brasil só é praticado em áreas naturistas, sendo que
existe uma quadra de Shuffleboard no Rincão Naturista e 3 quadras no Recanto Paraíso. A
seleção brasileira de Shuffleboard, integrada em sua maioria por naturistas, sagrou-se duas
vezes campeã mundial de Shuffleboard pela segunda divisão.(VRP)
SIBÁ MACHADO-Senador da república pelo PT do Acre. Relator da Lei Gabeira.
SIMPSONS, OS- Personagens criados pelo desenhista Matt Groening, onde nos arquivos
de imagens da famosa animação aparecem mais de 200 cenas onde a nudez dos
personagens é retratada, inclusive das personagens que protagonizam a série(AH)
SONACE- Sociedade Naturista do Ceará, fundada em 27 de novembro de 2007, no Centro
Cultural Dragão do Mar, Fortaleza, Ceará.
SONAPA- Sociedade Naturista do Pará. Grupo naturista fundado em 4 de novembro de
2007, com uma reunião ao natural, na localidade Pau D’Arco, município de Santa Bárbara,
a 40 Km de Belém, capital do Estado do Pará.(JC)
SONATA-Sigla da Sociedade Naturista de Tambaba, entidade responsável pela praia
naturista de Tambaba, na Paraíba. Afiliada da FBrN, possui sítio eletrônico. Ver Tambaba.
SOY NUDISTA- Interessante site naturista da Venezuela, criado no final de 2006.
SPENCER TUNICK-O mais famoso fotógrafo das multidões nuas. Arte e Nudez coletiva.
Projeto na Internet: Nude Adrift.
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STARKERS CLUB- Discoteca nudista localizada em Londres. (RBN)
STARK NAKED- Produção inglesa sobre naturismo, dirigida por Stephen M. Sadler. O
Amazonat participou de dois episódios, de 10 minutos cada um.
STREAKERS-Nudistas que “invadem” espaços públicos (geralmente esportivos), cuja
prática esteve em voga na década de 1970, em especial nos EUA, França, Inglaterra e
Alemanha.
STREAKRAMA-Sítio eletrônico dedicado à nudez em público (protestos, etc).
SUMMERHILL SCHOLL-Escola revolucionária da Inglaterra, fundada por A. S. Neill.
Seus aprendizes (crianças e pré-adolescentes), num determinado momento da aprendizagem
conviviam nus no processo ensino-aprendizagem, e também nas horas de lazer. Escola,
vida e nudez. Livro fundamental: Liberdade sem Medo (Summerhill), de A. S. Neill. SP,
Ibrasa, 1973. Possui sítio eletrônico educacional.
SUN AND HEALTH-Revista naturista Norte Americana.
SUN-BATHING SOCIETY-Associação de nudismo inglês dos anos de 1930, publicava a
revista “sun-bathing review”, com belas fotos naturistas.
T
TAPUAMA DE DENTRO-Nome oficial da “Ilha do Sol”, primeiro clube de
Naturismo/nudismo do Brasil, cedida para as atividades naturistas de Luz Del Fuego pelo
Ministério da Marinha. Ver Ilha do Sol.
TAMBABA-Praia de Naturismo localizada no município de Conde, no Estado da Paraíba.
Ver Sonata.
TENTAÇÃO DE EVA-Nome da famosa coreografia de Luz Del Fuego, executada com
suas serpentes.
TERMAS-Eram os locais de banhos coletivos (vapores) na Roma Antiga. Nudez e
convivência na Antiguidade Clássica. Ver Saunas.
TÊXTIL-Termo usado por alguns naturistas para identificar aos não naturistas. Jocosidade
e convivência.
TODO MUNDO NU-Peça de Teatro (anos 80). Atores e atrizes despidos do início ao fim
do espetáculo. Nudez e naturalidade nos palcos.
TOM ZÉ - Músico. Participou nu da montagem do musical para Teatro “Rock Horror”, nos
anos de 1970.
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TRÁGICO BLECAUTE - Primeiro livro escrito por Luz Del Fuego. Raridade naturista.
TRIP- Revista jovem que publicou em uma de suas edições, com destaque de capa, ensaio
fotográfico e entrevista com a naturista e moradora da Colina do Sol Carina Moreschi.
U
URBANUDISMO-Projeto de nudez pública da modelo e atriz Avril X, da Argentina. Sítio
eletrônico com várias fotos do projeto em ruas de Buenos Aires, Barcelona, etc.
UGA-UGA- Novela veiculada pela Rede Globo no começo dos anos 90, onde a nudez era
comum em diversos personagens absurdos, incluindo um “índio urbano” e seus parentes
tribais. O expediente mais utilizado para esconder a nudez dos personagens era o “tapasexo”. A nudez não era apelativa, tanto em homens, mulheres e até mesmo jovens e
crianças que participavam da ficção novelística.
V
VACHET-Médico. Publica na França em 1928 “Nudez e Fisiologia Sexual”.
VALALTA-Vilarejo naturista situado na Croácia.
VALÉRIA VALENSSA- A famosa mulata “globeleza”. Em diversas entrevistas quando
perguntada sobre sua nudez, Valéria afirma que o nu é natural, e que em sua casa toda a
família encara a nudez sem pudores, inclusive é um hábito o Naturismo caseiro entre seus
familiares.
VERDADE NUA, A – Segundo livro de Luz Del Fuego. Raridade. Publicado em 1950.
Ilustrado com fotos da autora em belíssimos ensaios.
VERÃO-Estação do ano preferida de 10 entre 10 naturistas.
VICTOR MEIRELLES - Pintor brasileiro do século XIX, autor do quadro “A nudez de
Moema”, de 1866.
VILLARD DE HONNECOURT-Escultor do século XIII que utiliza modelos nus para a
composição dos relevos da Catedral de Bourges, na França.
VIOLETA DE OUTONO-Grupo musical de São Paulo, representante do som
“progressivo” feito nos anos 80 no Brasil. Disco de 1999 “Mulher na Montanha”, com capa
enfocando a nudez.
VIP-Revista mensal que publicou em Junho de 2006 matéria de três páginas (com
fotografias do local de naturistas colineiros) enfocando o Centro Naturista Colina do Sol.
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VIVENDO “NU” PARAÍSO-Título da tese de doutorado em Antropologia de Luiz
Fernando Rojo (UERJ), defendida em 2005.
VIVRE NU-Sítio eletrônico francês de teor naturista. Completo e dinâmico, de atualização
diária.
W
WALTER BIRD-Fotógrafo que registrou belas fotos naturistas para a “Trilogia do
Nudismo” de William Welby, de 1935.
WALT WHITMAN - Notável poeta norte-americano, cansado da “civilização” foi viver nu
nas florestas do Dakota, em 1836. Autor da obra prima “Folhas de Relva”.
WANDERVÖGEL-Movimentos de juventude alemães que após 1901 organizavam
passeios e banhos nudistas.
WILLIAM BLAKE-Poeta, gravador e “visionário” inglês do final do século XVIII. Em
suas pinturas inovadoras priorizou o nu e a “energia dos corpos nus”.
WILLIAM WELBY-Escritor inglês, grande defensor do nudismo/naturismo. Publicou pela
editora “Thorsons” a chamada “Trilogia do Nudismo”, composta pelas obras “It’s only
Natural-the philosophy of nudism”, “Naked and Unashamed” e “The Naked Truth about
Nudism”. As primeiras edições da trilogia apareceram nos anos de 1934, continuando a
serem publicadas, revistas e ampliadas até os anos de 1950.
WINDMILL- Teatro londrino que se tornou uma lenda, pois as mulheres dos musicais ali
em cartaz entravam nuas e sem o tapa-sexo no palco, o que era uma grande ousadia na
época. A única restrição do governo britânico(via ministro Chamberlain) era de que as
artistas não se mexessem no palco e se comportassem como verdadeiras estátuas nuas. O
diretor de cinema retratou a história do Windmill no filme “Sra. Henderson Apresenta”.
WOODSTOCK-Festival de música popular (rock) ocorrido em 1969 nos EUA, reunindo
400 mil pessoas. Um marco na música mundial. A nudez coletiva foi praticada no festival,
que durou vários dias. O cineasta Martin Scorcese registrou o evento, inclusive as inúmeras
cenas de nudez dos “hippies” na ocasião do movimento “paz e amor”.
WORLD NAKED BIKE RIDE TOUR-(pedalando pelado pelo mundo) Programação
mundial de ciclistas naturistas. Geralmente o evento ocorre entre os meses de junho e julho.
O Brasil está incluído em seu calendário. Possuí sítio eletrônico.
WORLD NATURIST HANDBOOK-O guia mundial da INF/FNI, elaborado com a
colaboração das federações nacionais, visando traçar um panorama abrangente de todas as
áreas oficias de Naturismo.(PP)
X
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XERODERMIA-Afecção que se caracteriza pela secura, descoramento e descamação da
pele. Por isso que, ao praticar o Naturismo, uma das recomendações essenciais é a proteção
da pele com óleos protetores contra os raios ultravioleta do Sol.
XINGU-Região do Estado de Mato Grosso, famosa pelos inúmeros documentários feitos
para a TV, onde os índios da região são retratados em seu ambiente ao natural, nus,
demonstrando a riqueza de suas culturas. Os indigenistas irmãos Vilas-Boas foram os
responsáveis pela divulgação da cultura indígena da região do Alto Xingu.
Y
YNAI-BRASIL-Associação de Jovens Naturistas Brasileiros. Em franca expansão (2006).
Afiliada a FBrN, com sítio eletrônico.
YOKO ONO- Artista de vanguarda do grupo Fluxus, esposa do beatle John Lennon.
Realiza em 1973 a performance CUT PIERCE(pedaço da costura), que consistia no ato de
ter sua veste completamente cortada com tesouras pelos espectadores, até deixarem a artista
inteiramente nua. Yoko repetiu a mesma performance em 2001. (Ver John Lennon).
Z
ZACH STAINS-Tenor americano que se apresentou nu na ópera Ercole su’l Temodonte, de
Vivaldi. Na versão de 2006 Stains interpreta Hércules. Nudismo e Arte.
ZÉ CELSO-Diretor de Teatro. Grupo Oficina (SP). Apareceu nu na primeira página do
jornal “A Crítica” de Manaus durante a realização de workshop para atores de um Festival
de Teatro em 2005. Polêmica e nudez. “O nu é proibido por uma emissora de TV da
Amazônia?” (palavras suas).
ZIG-Siegfried Heyder, o “apito” da Praia do Pinho, responsável por muitos anos pela
segurança dos naturistas freqüentadores daquele reduto naturista.
ZÍPER-Artefato de acompanhamento têxtil freqüentemente aberto pelos naturistas.
ZIPOLITE- Principal praia de nudismo do México. (RBN)
ZIRALDO-Cartunista brasileiro. Criador do “Menino Maluquinho” e da “Turma do
Pêrere”. Curiosidade: é o criador do personagem “O menino mais bonito do mundo”, que
aparecia na revista do Menino Maluquinho. Era “adão menino”, vivendo ainda sem Eva,
somente com os animais falantes do paraíso bíblico. O menino mais bonito do mundo
andava nu, é claro.
ZYGMUNT SULISTROWSKI- Empresário, cineasta e escritor polonês radicado na
Amazônia, fundador da reserva ecológica “Floresta da Vida”, preservada por ele desde
1976. Escreveu o livro “O Mistério do meu estranho destino”, onde aborda em alguns
capítulos o Naturismo e a nudez em textos e fotos.
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Manaus, 21 de maio de 2006.
Jorge Bandeira
Contatos: 0(92) 3233-7316/9116-6775
vicaflag@hotmail.com
http://www.graunaam.com.br
Graúna-AM no Orkut: comunidade “NATURISMO EM MANAUS” e “GRAÚNA”
COLABORADORES:
Maria Luzia (ML)-Ex-presidente da FbrN.
Pedro Ribeiro (PR)-Editor do jornal eletrônico Olho Nu.
Grace Cordeiro (GC)- Naturista de Manaus. Graunense.
Iran Lamego (IL)- Teatrólogo. Naturista do Graúna-AM.
Affonso Alles (AA)-Ativista ambiental e naturista da Praia da Galheta/AGAL.
Roberto Figurelli (RF)
André Herdy (AH)-Naturista do RJ/Dirigente da Ynai-Brasil. Presidente da FBrN(2007)
Estevão Prestes (EP)-Naturista do grupo Naturistas Cristãos.
Valdir (VRP)-Proprietário do Recanto Paraíso.
Paulo Pereira (PP)-Biólogo, naturista, autor do livro “Corpos Nus: verdade natural”.
Eta (ETA)-Morador da Colina do Sol (Taquara-RS)
Portal Brasil Naturista (PBN)- Mantido por Marcelo Pacheco e Carina Moreschi.
Flaviano Augusto (FA)
Jornal Olho Nu (JON)-Editado por Pedro Ribeiro.
Goiasnat (G)-Grupo de naturismo do Estado de Goiás.
João Carlos (JC)-Naturista. Fundador da SONAPA (Belém-Pa)
Fernando Pina (FP)-Naturista, fundador da SANNA, Santarém, Pará.
Carlos Sena (CS)- Naturista, professor, ex-presidente do Graúna-Am.
Florência Brenner (FB)- Naturista argentina, criadora do site NUDELOT.
Revista Brasil Naturista (RBN)- Única revista impressa do naturismo brasileiro.
Última atualização em 22 de dezembro de 2007. (394 verbetes)
*Envie sua colaboração: vicaflag@hotmail.com (Jorge Bandeira). Não esqueça de colocar
seu nome e seu vínculo com o Naturismo/Ecologia para que possamos inseri-lo em nossa
lista de colaboradores.
Obrigado(a).
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