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Entrar e sair das cavernas são experiências únicas e nem todas previsíveis. A preparação 

para a entrada envolve toda uma dinâmica de tomar ciência dos equipamentos de 

segurança, dos percursos delineados, das dificuldades básicas que serão encontradas, 

contudo, integrar-se ao ambiente da caverna promove as mais distintas experiências, 

abrindo novos horizontes, em vista de uma releitura da sociedade, suas minúcias, seus 

detalhes, parcelas importantes que nos tornam mais humanos e responsáveis uns com os 

outros e com o ecossistema que nos abriga. O caving, enquanto atividade de caverna 

proporciona ao ser humano vivenciar experiências, por meio de um envolvimento 

intenso com o ambiente cavernícola, objetivando a descoberta e a contemplação do 

ambiente. A relação humana com a natureza, por meio do caving, pode ser uma variável 

fundamental para tentar compreender quais são os benefícios que a atividade em 

ambientes de caverna pode proporcionar ao corpo. O presente estudo teve como 

objetivo analisar os benefícios do caving no bem-estar de seus praticantes na relação ser 

humano e natureza. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, desenvolvida 

junto ao Espeleogrupo Peter Lund e a Associação de Agentes Ambientais do Vale do 

Peruaçu com 30 indivíduos. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas, processados no IRAMUTEQ e a análise de similitude feita. Os 

resultados foram comentados a partir da abordagem estrutural da compreensão dos 

benefícios do caving no bem-estar de seus praticantes na relação ser humano e natureza. 

Os resultados analisados foram estruturados com base nas entrevistas. Os resultados 
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encontrados mostraram que o caving promove o bem-estar de seus praticantes, por meio 

de uma relação mediada pela presença de elementos naturais, pela característica peculiar 

da caverna. A emoção apresenta com beneficio positivo da atividade do caving, como 

um elemento emocional que se vincula ao prazer. O caving proporciona aquisições de 

novas atitudes e de valores para a melhoria da qualidade de vida. A natureza passa a ser 

uma importante parceira na promoção do bem-estar físico e mental, que pode ser 

percebido por meio dos sentidos corporais e da introspecção com o ambiente de 

caverna. O caving mostrou ser uma atividade que restaura a saúde, o bem-estar, por 

meio da relação do corpo com a natureza.   

 

 


