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RESUMO 

 Esta pesquisa tem por objetivo “Mapear a produção acadêmica que envolve a temática 

das práticas corporais alternativas nas revistas RBCE, Pensar a prática, movimento e 

Motriz e compreender como tais práticas impactam no espaço escolar”. Esta pesquisa é 

do tipo exploratória com foco na análise de conteúdo. Utilizamos como registro de 

campo as revistas RBCE, Pensar a Prática, Movimento e Motriz. Para o mapeamento foi 

necessário a escolha de algumas categorias de busca. Inicialmente utilizamos as 

categorias: Práticas Corporais Alternativas, Práticas Integrativas, Práticas diferentes e 

diferenciadas e práticas holísticas. Com isso, foram mapeados 12 artigos na revista 

Motriz, 1 na Movimento, 1 na Pensar a Prática, somando um total de 14 artigos. O 

passo seguinte foi classificá-los por temáticas, nos quais foram lidos os resumos. Depois 

de separados por temáticas foram analisados na integra com o objetivo fazer uma 

reflexão mais rigorosa sobre as pesquisas que tomam as PCA’s no espaço escolar. 

Identificamos que há possibilidade de inserção dessas práticas, quanto podemos refletir 

sobre a coerência em modificar a forma e função do movimentar-se humano no sentido 

mais integral de corpo e mente.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física está presente nas instituições educacionais desde o final do 

século XIX. Por muito tempo a utilização das práticas esportivas focou na busca pela 

vitória. Entenda-se o caminho a ser percorrido o da competição, que foi um dos 

principais valores da Educação Física por muito tempo. Assim, temos como exemplo, 

os mega eventos da atualidade. Podemos situar a lógica inerente as olimpíadas, que por 

meio da vitória sobrepõe a pátria de cada atleta. Essa lógica se ampara no ideal da 

consagração que emerge no valor do esforço triunfa dos vencedores que se impõe sobre 

o outro, desvelando a lógica implícita das batalhas, guerras, porém sob o julgo da 

pacificação dos povos que insere nesse contexto a supremacia das “raças” vencedoras.    

Para melhor entendimento do que foi dito, Santin1 define competição como: 

O princípio de competição é inspirador de teses filosóficas ou 

ideológicas decisivas na compreensão da Educação Física e dos 

Desportos. A necessidade de competir, como ingrediente 

fundamental da pratica dos desportos, fez com que a educação 

física adquirisse um papel de relevância dentro de toda a prática 

desportiva e, em especial, em relação aos grandes eventos 

esportivos nacionais e internacionais. [...] A competição é 

apenas a forma de lutar para garantir a supremacia e a 

dominação de uma ideologia. Assim a Educação Física visa 

formar o competidor, ou melhor, o competidor-vencedor. 

(SANTIN, 1987, p. 44).  

A lógica da competição traz elementos importantes para as análises sobre a 

temática das PCA’s. Segundo Santin (1987), a lógica da competição não é um valor 

presente em todas as culturas humanas, e cita o exemplo à corrida de Toros, em 

comunidades indígenas xavantes, que não tem como objetivo estabelecer um vencedor 

ou perdedor, mais o importante são chegarem juntos, substituindo o princípio da 

superioridade pelo princípio da igualdade, atribuindo valores diferentes dos que a 

competição traz. Outro exemplo é o jogo de futebol, aprendido dos missionários grupos 

indígenas do Estado do Mato Grosso, que costumam festejar o gol da mesma maneira 

                                                           
1 Foi Silvino Santin possibilitou debates importantes no campo da educação física sobre a separação entre 

apropriações do corpo e mente, nesse sentido permitiu reflexões sobre o esporte no campo da Educação 

Física. 
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pelas duas equipes, fazendo que o gol não seja o uma conquista da equipe, mais uma 

festa de todos os jogadores. 

Percebe-se então, que é possível se fazer uma Educação Física com uma visão 

diferenciada da que já está implantada, e que não há lugar somente para os conteúdos 

tradicionais como esportes, dança, ginástica, lutas. Não se trata de negar tais conteúdos, 

mas de tentar tratá-los de forma diferenciada, tirando o foco da competição, rendimento 

e performance. É necessário compreendermos que para toda atuação de um professor 

atualmente, pede-se que a sua intervenção seja trabalhada de forma crítica, 

problematizando e tencionando o processo de ensino para que o impacto na formação 

do aluno seja mais global, harmônico e totalizador, em busca de valores que integrem e 

somem, levando esta ação para uma formação que se pretende não dicotômica, ou seja, 

unindo corpo e mente. 

A Educação Física com esta concepção refletia isto no âmbito escolar, o que se 

percebe hoje que a competição, não é mais a prioridade de suas aulas, pois o ambiente 

de formar atleta não se dá na escola e sim no seu espaço específico de treinamento, e a 

Educação Física escolar é o ambiente de aprendizagem das mais diversas práticas 

corporais que pode oferecer disponibilizando assim aos alunos elementos para ampliar a 

vivencia da cultura corporal de movimento, onde se encontra com as Praticas Corporais 

Alternativas. 

As Práticas Corporais Alternativas (PCA’s)2 estão em evidencia na atualidade. 

Tal fator pode ter sido influenciado devido ao ritmo de vida que levamos. A correria do 

dia-a-dia tem gerado estados frequentes de estresse e, com isso, o aparecimento de 

novas doenças somáticas como depressão, síndrome do pânico, fobias sociais, dentre 

tantas nomenclaturas que surgem no âmbito das doenças psicopatológicas. Com isso, 

recai para a educação física escolar mais essa possibilidade de práticas corporais de 

ensino, em especial para os seguimentos da educação infantil e ensino fundamental e 

médio.  

O termo alternativo resultou do movimento contracultural ocorrido nos anos 

1960, quando o mundo todo experimentou uma onda de movimentos que contestavam o 

projeto modernizador.  De acordo com Buarque (1994 apud Coldebella, 2004), a partir 

                                                           
2 Nesse trabalho utilizaremos a sigla PCA para designar as práticas corporais alternativas devido a grande 

quantidade de publicação ter utilizado a mesma referência. 



8 
 

dos anos 60 que este movimento se amplia, o ocidente começa a contestar seu 

materialismo com objetivo e como método de pensar. Surge a valorização do uso da 

intuição do sentimento, da globalidade e o holismo se firma como prática.  

A partir desses aspectos essa pesquisa toma como objeto de estudo a temática 

das PCA’s no âmbito da educação física, em especial, a produção acadêmica que toma 

como foco das análises as PCA’s. Nesse caso, se caracteriza por ser uma pesquisa 

exploratória que, segundo Gil (2007), propõe uma maior familiaridade com o problema 

de pesquisa, tornando-o mais explícito.  Esta caracterização metodológica tem ênfase no 

levantamento bibliográfico e no desvendamento das problemáticas surgidas durante o 

processo investigativo. Nesse sentido, esta pesquisa se constitui em um mapeamento 

que buscou levantar as pesquisas sobre as Práticas Corporais Alternativas publicados 

nas revistas: Movimento (Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul), Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE),  Editada pelo 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE)3; Pensar a Prática (periódico 

cientifico da Faculdade de Educação Física e Dança de Goiás - FEFDG). Motriz, 

(Universidade Estadual Paulista - Unesp). Todas as revistas são de grande impacto 

acadêmico para o campo da educação física.  

Para o mapeamento foi necessário a escolha de algumas categorias de busca. 

Inicialmente utilizamos as categorias: Práticas Corporais Alternativas, Práticas 

Integrativas, Práticas diferentes e diferenciadas e práticas holísticas. Com isso, foram 

mapeados 12 artigos na revista Motriz, 1 na Movimento, 1 na Pensar a Prática, somando 

um total de 14 artigos. O passo seguinte foi classificá-los por temáticas, nos quais foram 

lidos os resumos. Depois de separados por temáticas foram lidos e analisados na integra 

com o objetivo de analisar que tipo de pesquisa a educação física tem envolvido na 

temática das PCA’s. 

Relatamos a experiência no Estágio da Graduação realizada na Escola Belmiro 

Teixeira Pimenta,4 situada no município de Serra – ES, foi rápida mais interessante para 

pensarmos as intervenções com as PCA’s na escola. A turma foi um segundo Ano do 

Ensino Médio com 32 alunos. Aplicamos uma aula de yôga. Planejamos uma breve 

                                                           
3 Esta revista foi descartada já que no momento do mapeamento não encontramos artigos vinculados às 
PCAs. 
4 Resolvi destacar a minha experiência de estágio junto a disciplina de estágio supervisionado (7º.). Foi 
possível tratar o tema das PCA’s junto aos alunos do Ensino Médio.      

http://www.cbce.org.br/
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introdução a historia dessa prática e na sequencia a vivência de algumas posturas, por 

final fizemos alguma técnicas de relaxamento ao final. Este conteúdo surgiu no 

planejamento por pedido pelos alunos, quando acenaram certa curiosidade pela yôga. 

Durante a aula os alunos praticaram, questionaram, e dialogaram sobre as diferentes 

curiosidades sobre o tema da aula. O interesse foi aumentando no decorrer da aula e o 

resultado foi uma aula prazerosa para o professor e para os alunos, superando todas as 

expectativas. 

De fato, essa foi só uma experiência sem sequencia devido ao tempo do Estágio, 

mas percebemos que os alunos têm curiosidades e vontade de saber mais sobre essas 

práticas que não são comuns na escola, e que há possibilidade de serem trabalhadas com 

boa aceitação por parte dos alunos. Compreendemos que a partir da prática vivenciada 

houve uma enorme facilidade para a reflexão sobre as PCA’s e o amadurecimento em 

acioná-las. Identificamos que as práticas esportivas, quase sempre o futsal, como foi o 

caso da escola em que estagiamos era o carro chefe.  Nesse caso, não é de surpreender 

que as PCA’s tiveram boa aceitação durante a experiência de estágio,  e foi o que 

originou o interesse pra desenvolver este trabalho. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA  

Segundo Matthiesen e Lorenzetto (2007), as PCA’s adentram e influenciam a 

Educação Física brasileira a partir do final dos anos 1980 e início dos anos 1990 do 

século XX. Esse processo pode ser evidenciado com o aparecimento da medicina e das 

artes marciais na área da Educação Física. Com isso, outras concepções sobre o corpo e 

as práticas corporais se distinguiram e deram novas orientações a educação física 

escolar, contrapondo os valores implantados pelas práticas tradicionais que se pautam 

na competição, performance, na comparação, no adestramento corporal e na 

estereotipagem.  

As PCA’s surgem com outras propostas de se movimentar, de pensar o corpo e 

movimento. Afastam-se da orientação da manutenção da forma física por meio da 

estética que toma como pressuposto a força e volume corporal. Essa orientação do 

movimento humano se afasta da ideia de integração entre corpo e mente, rompendo com 

a visão holística que temos do nosso corpo. 
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Para melhor definirmos o sentido atribuído ao holísmo tomaremos o pressuposto 

alicerçado por Araujo (1999, p. 159) que define o holísmo como “forma de 

compreensão do mundo a partir da coexistência dinâmica e interdependente dos seres e 

fenômenos que compõem, em seu fluxo permanente de mudanças, fundando-se na 

dialogia entre ciência, arte, filosofia e tradição”. Essas orientações nos colocam sentidos 

dessa abordagem que floresce para uma visão ampla e aberta do todo, trazendo novos 

olhares e percepções sobre a união entre os seres humanos e o universo. Uma visão 

holística possibilita compreendermos a religação dos sentidos atribuídos a relação entre 

ser humano e natureza. Identificar que estamos perdendo essa percepção parece um 

dado importante a essa visão porque implica em percebermos que o dia-a-dia 

contemporâneo afasta-nos da lógica da contemplação, da harmonização, da respiração 

completa, da lentidão e do menor esforço, aspectos que rompem com a tradição da 

educação física que toma o esporte, a ginástica e as lutas por ideais contrários a esses. 

A palavra Holísmo vem do grego holos que significa todo, inteiro, totalidade, a 

essa perspectiva social rompe a lógica inerente a sociedade do trabalho e do consumo 

que nos tem levado ao reducionista, a exclusividade, a individualidade, a comparação, a 

superação. Todos esses aspectos surgem como inseparáveis a essência da vida humana 

(ARAUJO, 1999). Por meio de todos esses aspectos podemos compreender em que 

medida as PCA’s entram na área e tentam romper com o determinismo da tradição, 

trazendo nova perspectiva de práticas ao campo da educação física. 

A entrada das PCA’s no âmbito da Educação Física escolar potencializa o 

conjunto dos conteúdos como esporte, a dança, o jogo, a brincadeira, a ginástica e as 

lutas de forma alternativa modificando a forma e a função do movimentar-se humano. 

Segundo Matthiesen e Lorenzetto (2007), a prioridade dessas práticas se assenta na 

integração entre corpo e mente. Há para além da execução dos exercícios uma 

preocupação com o meio ambiente e com o outro a sua volta, ao contrário do que tem 

nos mostrado a lógica da globalização. Essa toma como foco a ideia de competição, de 

aceleração de tempo e tem como pressuposto os imperativos da sociedade de 

consumidores a corrida desenfreada pela acumulação e descartabilidade do velho 

sempre em busca sempre do novo. 

A sociedade atual é marcada pelo emblema do mercado, ou seja, somos 

herdeiros do aumento crescente da lógica capitalista, na qual o consumo passa a ser o 
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passaporte para a felicidade. Essa lógica aponta para o fenômeno da descartabilidade, 

pois tudo, a todo o momento, perde o valor. O novo se faz velho em segundos. Esse é o 

jogo da descartabilidade que vai desde objetos passando às pessoas. Isso tem refletido 

em relações incipientes, frenéticas e mutantes. A educação Física, em alguma medida, 

alimenta essa nova ordem social, quando num sentido alienado, não rompe com as 

estéticas passageiras cambiantes do corpo e com as experiências corporais utilitárias. 

Essa lógica tem crescido entre as pessoas e as crianças por meio da desvalorização do 

“velho” em busca do “novo”. Isso ocorre pela lógica da globalização, que traz em sua 

essência o instantâneo, ágil e rápido, o aqui e o agora. 

Para romper com a lógica da descartabilidade, as PCA’s buscam em sua essência 

o sentido de valorizar as tradições em torno das experiências e vivencias corporais por 

meio do fortalecimento das relações interpessoais, sob a lógica da calma, da 

concentração, da percepção e de potencialização dos sentidos. Segundo Cesana (2005, 

p. 462), “tais práticas se configuram como opções diferentes daquilo que é tradicional 

principalmente em termos de tratamento de saúde, alimentação, ginástica, vestimentas, 

ou seja, um estilo alternativo ao convencional”. As PCA’s trabalham para harmonizar o 

corpo e o indivíduo, com um tratamento global buscando uma conscientização para o 

equilíbrio, nas diversas peculiaridades que compõe o ser humano como a alimentação, 

ginástica, vestimentas, entre outras.  

 Na área da Educação Física o compromisso com as PCA’s tem se dado de 

forma lenta e progressiva, há profissionais percebendo que existem muitos elementos 

interessantes nas PCA’s que fogem a lógica da esportivização que é tão bem aceita para 

as aulas de Educação Física, e entendendo que há possibilidade de trabalhar a Educação 

Física de forma diferenciada, retirando o reducionismo e acrescentando o holismo 

agregado de forma positiva a formação dos alunos. 

Assim é possível compreender que essa orientação já vem sendo inserida no 

âmbito da escola desde 2002, atribuindo ao professor à responsabilidade de planejar 

suas aulas com vistas a tratar a de forma ampla a diversidade de práticas corporais que 

traduzem o campo da cultura corporal de movimento. O que precisamos compreender é 

se a formação tem dado conta, ainda na formação inicial de tamanho compromisso com 

essa cultura do movimento humano. 
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DADOS DA PESQUISA  

Depois de mapeados os textos foram classificados por temáticas, como mostra a 

tabela 1 os 5 textos que mostram pesquisas com o foco na Educação Física escolar 

sendo assim a base de nossa pesquisa. 

Segue abaixo a tabela nº1 com os textos que tratam das PCA’s na escola:5  

Autor Titulo do texto 

Sara Quenzer Matthiesen A Educação Física e as praticas corporais 

alternativas: a produção científica do curso de 

graduação em Educação Física da UNESP – 

Rio Claro de 1987 a 1997 

Ivana de Campos Ribeiro Perspectivas ecológicas da educação corporal 

– rumo à qualidade de vida 

Auria coldebella, Luiz Lorenzetto e Arlei 

Coldebella 

Corporais Alternativas: formação em 

Educação Física 

Fernanda Moreto, Janaina Demarch, Luís 

Fernando e Suraya Darido 

As Práticas Corporais Alternativos como 

conteúdo da Educação Física Escolar 

Rosangela Fragoso e Aíorton Negrime Práticas Corporais Alternativas e seus 

significados 

 

Esses trabalhos se referem a pesquisa de cunho qualitativo, dentre eles três são 

pesquisas exploratórias de revisão bibliográfica, nos quais apontam para a produção 

dessa temática para a escola. Dois são trabalho que apontando para a intervenção 

escolar, tomando as PCA’s como possibilidade de aulas na escola. 

  

Segue a tabela nº 2 com trabalho que não tomam a escola como pressuposto as 

aulas, mas apontam as PCA’s como diferentes possibilidades para a Educação Física 

como um todo. 

Tipo de pesquisa Quantidade 

Pesquisa de intervenção  4 

Estudo de caso  1 

Pesquisas exploratórias  2 

Discussões teóricas  6 

                                                           
5 Deixamos a tabela dos trabalhos que se referem a escola porque se trata do tema de nossa análises.  
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Pesquisa Etnográfica  1 

 

Nessas pesquisas percebemos que há nas discussões teóricas uma variedade de 

conceitos, entre os quais os mais usados: corpo, soma, corporeidade, holismo, acultura 

alternativa, práticas orientais, conteúdos tradicionais da EF, meio ambiente, ecologia. 

Todos esses termos apontam para a possibilidade da entrada nas PCA’s na Educação 

Física. Todos os estudos tem mostrado a necessidade de a Educação Física poder atuar 

no sentido de romper com o estabelecido, ou seja, com a lógica das práticas corporais 

tradicionais. Visto que a proposta dessas  pesquisas rompem com a ideia da competição, 

da performance, da utilidade funcional de determinados exercícios físicos.    

 Em grande parte das pesquisas, mesmo aquelas que não apontam para a escola, 

colocam a possibilidade de tratar esse tema nas suas aulas, fazendo um trabalho que visa 

conscientizar para uma “nova” possibilidade de pensar o corpo, o movimento, a 

sociedade, numa lógica no pensamento em que prediz que “o meio modifica o homem e 

o homem modifica o meio”, tendo assim um resultado a longo, na construção de uma 

sociedade mais justa e mais igualitária. 

 

A PRODUÇÃO ACADÊMICA NO CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: AS 

PCA’S COMO CONTEÚDO PARA A ESCOLA 

 

Em uma pesquisa feita por Matthiesen (1999), a autora procurou levantar a 

produção dos TCCs que tratavam das PCA’s do Curso de Educação Física da UNESP – 

Rio Claro, com o objetivo de analisar o teor das pesquisas realizadas pelos futuros 

formandos. A pesquisa mapeou uma década de produção entre os anos de 1987 a 1997. 

A autora encontrou 25 trabalhos.  Dentre eles oito pesquisas foram feitas ainda na 

década de 1980 e mostravam que a principal preocupação daquele período estava 

centrada nos benefícios das PCA’s e as possíveis superações que essas práticas traziam 

ao campo da educação física. Naquele momento, analisa a autora, as PCA’s causavam 

curiosidade, mas também estranhamento devido o tema ser novo para a área, visto que 

estava impresso e assegurado como conteúdo legítimo às práticas esportivas; nesse 

caso, se tratava de uma proposta de ruptura com algo que tradicionalmente era muito 

bem aceito e bem visto para a área escolar.   
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Os dezessete trabalhos restantes foram feitos na década de 1990, sendo que onze 

trabalhos se referiam a pesquisas aplicadas, valendo-se de vivências práticas em aulas 

de educação física. Três trabalhos estavam relacionados à determinada faixa etária. Dois 

trabalhos foram estudos teóricos sobre a temática. Com isso, podemos compreender que 

de uma década a outra a diferença na produção foi crescente, marcando decisivamente a 

área.  

No ano de 1997, Ivana Ribeiro publica uma pesquisa que se caracteriza por ser 

um relato de experiência. Nesse caso, trata-se de uma pesquisa aplicada para um grupo 

de alunos da extinta quinta série, durante 10 meses utilizando os conteúdos que 

envolvem as PCA’s. A pesquisa buscou mostrar a mudança de comportamento dos 

alunos durante o período de intervenção.  

A ênfase das intervenções se dava por meio de situações gradativas com foco 

nos aspectos tangenciados pela historicidade em sua dimensão sensível do homem, já 

que devido à aceleração do tempo, a lógica do trabalho, o individualismo da atualidade 

vem diminuindo rigorosamente as relações humanas no que tange essa dimensão do ser 

humano. Sua intenção era deixar que os alunos se percebessem, se comunicassem com 

os outros e percebessem o mundo e a natureza pela lógica do menos rápido, mais leve, 

mais prazeroso, e que essa comunicação se desse de forma harmônica entre sujeito e 

meio ambiente. Foram propostas atividades de conscientização e sensibilização por 

meio da exploração dos sentidos, massagens, jogos cooperativos, artes marciais, yoga, 

dinâmicas de grupo e dança.  

O resultado dos dez meses de trabalho é que se observaram mudanças quanto à 

organização, tranquilidade no grupo, aumento relações solidárias entre o grupo, a 

quebra da barreira entre professor-aluno, aceitação de traços de personalidade. 

Melhorou o interesse pelas aulas, nas quais era recorrente o uso dos termos de união, 

divisão, compartilhamento, conscientização, cuidados com os colegas e com o meio 

ambiente. Para finalizar a autora mostrou o quanto às práticas inovadoras que mudam o 

foco sobre a forma e função das práticas corporais pode levar a uma formação integral 

totalizadora no âmbito da EF 

 O trabalho de Coldebella (2004) objetivou investigar quais os sentidos 

atribuídos as Práticas Corporais Alternativas (PCA’s) entre os professores de Educação 

Física do Ensino Fundamental, Médio e Superior, entre instituições públicas e privadas.  
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O instrumento metodológico utilizado foi a aplicação de questionários enviados aos 

professores de Educação Física das instituições públicas e privadas de Rio Claro, 

Campinas e Piracicaba englobando. 

Boa parte dos sujeitos da pesquisa terminou sua graduação nas décadas de 70 e 

80, logo, os dados mostraram que esses professores não tiveram nenhuma disciplina 

relacionada com as PCA’s em sua formação inicial. A análise da autora mostra que para 

um grupo de 11,5% de professores a inclusão dessa disciplina nos currículos dos cursos 

não seria importante, mas para 84% dos entrevistados asseguram que seria importante à 

inclusão dessa disciplina. O que chamou atenção quanto aos relatos é que 76,9% dos 

professores acreditam que as PCA’s podem trazer mudanças de significado na Educação 

Física nos ensinos Fundamental e Médio. Vemos então que mesmo a maioria dos 

professores não tendo disciplinas com temas relacionados às PCA’s compreendem a 

importância de incluir esse conteúdo nos currículos das graduações, acreditando que as 

PCA’s podem trazer mudanças no trato da intervenção escolar. 

Por meio dessa pesquisa podemos refletir a respeito da inclusão da disciplina das 

práticas corporais alternativas nos cursos de graduação em Educação Física já, que ao se 

apropriar do elemento denominado de cultura corporal de movimento” temos uma 

tradição e uma história solidificada, mesmo em grande medida, tendo a legitimidade 

também atribuída aos conteúdos regulamentados e assistidos pela lógica olímpica. É 

importante ressaltar que grande parte desses conteúdos são oriundos da Europa e dos 

EUA, ficando restrito, mais ainda a uma cultura eurocêntrica, se pensarmos os esportes 

e a ginástica de origem europeia. Pouco se fala no oriente ou nas práticas orientais, a 

não ser vinculados as artes marciais que também tem status de esportes olímpicos.    

A referida pesquisa mostra que há o reconhecimento por parte dos professores 

em relação às PCA’s, de sua importância como conteúdo curricular da Educação Física 

escolar, mesmo quando a maioria não teve acesso as PCA’s na sua formação inicial. 

Fato que ocorre a importância da inclusão destas disciplinas no Ensino Superior para 

que compreenda outras possibilidades de se perceber e de perceber o corpo em sua 

complexidade. Outros aspectos que tangem essas práticas se vinculam a sua cultura e 

historicidade que podem enriquecer mais ainda o rol de conteúdos para a Educação 

Física escolar. Segundo Coldebella (2004, p.124) “Trabalhos com PCA’s desenvolvidos 
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de maneira séria, competente, pelos profissionais da Educação Física, podem ser muito 

importantes para sensibilizar sobre a relevância da utilização das PCA’s na escola”.  

Outra pesquisa nos mostra outros pontos importantes ao pensarmos as PCA’s 

para a educação física escolar. O artigo de Darido (2013) tem como objetivo apontar 

possibilidades para o desenvolvimento das Práticas Corporais Alternativas (PCA’s) 

como conteúdo a ser vivenciado, compreendido e incorporado pelos alunos do primeiro 

ao quinto ano do Ensino Fundamental. 

Em seu texto a autora ressalta a importância da diversidade da área indicada 

pelos PCNs, entendendo que a Educação Física deve proporcionar aos alunos o maior 

número possível de vivências e reflexões da cultura corporal do movimento, tomando os 

conteúdos alternativos com a mesma importância dos tradicionais, e afirma: 

A perspectiva holística das PCA’s, com conteúdo lúdico, 

formativo e expressivo, pode ser utilizada como meio de lazer, 

sendo o tempo livre aproveitado para a busca do bem estar e do 

prazer para àqueles envolvidos. As PCA’s proporcionam além 

das vivências, a reflexão sobre valores como a cidadania, a paz, 

a cooperação, a inclusão, a confiança, a responsabilidade, entre 

outros (DARIDO 2013, p 274). 

 

A autora aponta para o trato desses conteúdos por meio de temáticas, que numa 

escala progressiva, do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, tratará de reflexões acerca 

das diferentes funções atribuídas ao corpo e a respiração. Na sequencia tematizar os 

sentidos, o espaço social e as relações humanas. No 3° ano estudar junto aos alunos 

espaço pessoal e social. No 4° ano o meio ambiente e a sensibilização dos sentidos. No 

último ano do ensino fundamental estudar os conceitos das orientais e ocidentais e suas 

possibilidades para a Educação Física. A autora mostra um roteiro de planejamento em 

apontando o passo-a-passo do processo de planejamento. Essa perspectiva de produção 

acadêmica tem servido de orientação didática para professores que não conseguem 

tomar com clareza a sua ação docente. Essa pesquisa também foi aplicada e serviu como 

referencia do trabalho com as PCA’s no campo da educação física escolar.  

O texto da Fragoso (1997) surge como um trabalho de iniciação científica que se 

desenvolve no âmbito escolar de Educação Física da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), tendo como interesse estudar Práticas Corporais Alternativas 

(PCA’s), ou seja, aquelas que tradicionalmente não fazem parte dos currículos dos 

cursos de Educação Física e que pouco a pouco vão tendo cada vez mais adeptos. O 
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trabalho traz uma preocupação inicial, de compreender o porquê que as pessoas buscam 

e como se sentem ao praticarem tais atividades, dentre elas foram acionadas a 

antiginástica, biodança, formação pessoal e a terapia Reichiana. 

A sociedade em que vivemos é regida pela razão. Razão esta que faz o homem 

ser forte, rígido, sério, calculista, céptico, lógico, repetitivo e individualista, qualidade 

quase que inata do homem do século XXI. Esse arsenal de predicados leva o homem a 

lógica da desumanização, da competitividade, da classificação, do vale quanto pesa que 

por vezes se traduz numa lógica hostil estabelecida entre as pessoas fortalecendo uma 

teia de relações incipiente frágil e passageiras (RIBEIRO, 1997). 

Para superarmos as contradições que conteúdos como o esporte, as lutas, a 

ginástica podem acarretar pela sua própria configuração esportivizante, é possível 

apostar em outras possibilidades de trabalhar com conteúdos diferentes, afirma 

Lorenzetto e Matthiesen (2008) que: 

Na Educação Física, também corremos o risco de trabalhar de 

forma apenas reducionista, descontinua, absoluta, se 

privilegiamos somente alguns dos conteúdos específicos da área, 

relacionados ao rendimento físico, ao treinamento desportivo 

aos grupos de elite e mais ainda se relacionados apenas à 

musculação e aos alongamentos.  

Propomos a Educação Física escolar estabelecer novos limites 

para as fronteiras criadas pela ignorância, pela indiferença, pela 

inoperância e pela desumanidade humanas, garantindo a elas os 

auspícios do processo holístico. [...] cujos princípios, 

organização e operacionalização, no seu conjunto levam em 

consideração as pessoas em todas as suas dimensões, como um’ 

‘todo’, termo traduzido do grego HOLOS” (LORENZETTO; 

MATTHIESEN, 2008, p.16). 

 

Mostrando este contraponto, o outro lado das alternativas de intervenção na 

escola podemos destacar que as PCA’s podem apontar para uma “outra” ou “nova” e 

“diferenciada” Educação Física, Matthiesen (1999 p. 131) 

[...] esse discurso dito alternativo propõe uma “tomada da 

consciência corporal”, o trato com o corpo como um todo “pela 

execução de movimentos lentos, prazerosos, capazes de levar o 

individuo à interiorização contra a pratica comumente 

desenvolvida neste meio cuja a base assenta-se na realização de 

exercícios por elas considerando repetitivos, estereotipados e 

mecânico.  

A Educação Física tem então uma possibilidade de tratar esse tema nas suas 

aulas, fazendo um trabalho com as PCA’s quando apontam para a contribuição de 
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repensarmos as relações inerentes as práticas corporais entendendo que o meio modifica 

o homem e o homem modifica o meio, numa outra lógica de homem e sociedade.  

Ao pensar a Educação Física sob a lógica das PCA’s rompemos com a ideia de 

superação dos limites físicos: o mais rápido, o mais ágil e o mais forte. Superamos a 

lógica inerente a estética corporal vigente que estabelece para o aumento de massa 

corporal, entre homens e mulheres, o êxtase da felicidade humana. A aparência física 

(volume de massa corporal) subtrai a essência do ser humano. Nessa perspectiva 

volume e força se inserem na lógica da ética e estética corporal.  

Estes aspectos são apontados por Coldebella (2004, p 116) ao indicar a inclusão 

das PCA’s nos cursos de graduação:  

Entendemos que a questão das PCA’s na formação profissional 

em Educação Física é um assunto ainda não resolvido dentro da 

área, pois, como aponta Medina (1993. p 135) essas práticas 

“não tem espaço nas escolas de Educação Física e não 

preocupam seus profissionais”. Isso revela que poucas escolas se 

ocupam em investigar melhor este fenômeno e nem lhes 

interessa saber como os conhecimentos relacionados ao corpo, 

existentes nessas práticas, poderiam ser utilizados pelos 

profissionais da Educação Física.  

 

Justificando assim a inserção desta temática na graduação, para que nos 

próximos profissionais saiam do curso de Educação Física com a noção de mais este 

conteúdo da área, e com as suas possibilidades para a aplicação em sua pratica docente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante a pesquisa realizada podemos perceber que há um bom número de 

professores inserindo a temática das PCA’s nas Universidades, nos ensinos 

Fundamental e Médio da educação básica. Esse processo tem modificado a forma de 

pensar o movimento nas aulas de educação física escolar. Nesse caso, ressaltamos 

pontos positivos porque muda o foco da competição, da performance, da exclusão para 

uma lógica mais integral de movimentos corporais e focado nas relações sociais e 

potencializações dos sentidos. 

Considerando a capacidade da Educação Física de proporcionar uma diversidade 

grande de conteúdos, o maior número possível de vivências e experimentações 

corporais, reflexões sobre os componentes da cultura corporal e social, acrescentar esse 

conteúdo pode ser de fundamental importância já que o mesmo se coloca como 
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pertencente a cultura corporal de movimento, mesmo sendo incorporações ocidentais 

das PCA’s. 

Tão importante quanto ensinar, é refletir sobre a forma e função do movimentar-

se humano inerente ao ensino das Práticas Corporais Alternativas realizadas no 

cotidiano das aulas. O foco das intervenções pesquisadas estava na busca pela 

autonomia dos alunos ao acionarem tais práticas, capacitando-os a perceberem as 

diferenças entre as PCA’s e as práticas tradicionais.  

Sobre um direcionamento didático-metodológico identificamos que os conteúdos 

das PCA’s podem ser desenvolvidos nas três dimensões: conceitual, atitudinal e 

procedimental, adaptando-os para as necessidades e realidades de cada faixa etária, 

turma e escola. Portanto a maneira que o professor de Educação Física vai desenvolver 

os conteúdos das PCA’s em suas aulas vai depender dos objetivos e princípios que 

deseja alcançar e trabalhar. Não se trata de uma defesa cega das PCA’s no campo da 

educação física, mas indicar possibilidades de intervenção que rompa com a lógica da 

esportivização inerente a escola.  
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