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PRÁTICAS CORPORAIS ALTERNATIVAS COMO FERRAMENTA 

DE INCLUSÃO PARA IDOSOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Jeane Moraes Lourenço 

 

RESUMO 

Objetivo: realizar um mapeamento das produções acadêmicas  que abordam sobre as 

práticas corporais alternativas ou holísticas para adultos e, ou idosos cegos/baixa-visão. 

Método: pesquisa quali-quantitativo no sentido de, não somente mensurar a produção 

acadêmica, como também e, principalmente conhecer e compreender a/s perspectivas 

teóricas vigentes nas produções acadêmicas  que abordam sobre as práticas corporais 

alternativas ou holísticas para adultos e, ou idosos cegos/baixa-visão. Resultados: os textos 

nos oportunizam, a realizar um mergulho no universo da pessoa com deficiência visual, as 

descobertas e as possibilidades do corpo e a sua própria maneira de perceber o mundo, os 

textos também nos subsidiaram .perceber e conceber uma cidadania do corpo com 

deficiência e do direito dos sujeitos com essa deficiência de traçarem sua própria caminhada.  

Conclusões: o mapeamento das produções acadêmicas sobre as práticas corporais 

alternativas ou holísticas para adultos e, ou idosos cegos/baixa-visão, nos apontaram que, de 

modo geral, existe uma carência de estudos sobre este tema. No entanto não podemos deixar 

de evidenciar que, apesar de escassos, os textos produzidos corrobora positivamente para o 

desenvolvimento de um trabalho com este público na direção de um olhar ampliado para as 

diferentes e diversas identidades que atravessam o ser idoso com deficiência visual na 

sociedade vigente. 

 

Descritores: Deficiência Visual. Práticas Corporais Alternativas. Idoso. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Práticas Corporais Alternativas (PCAs) ou Holísticas como o Yoga, a Dança Circular 

Sagrada, o Do-in, a Massagem e o Tai Chi Chuan, são práticas que possibilitam o sujeito 

perceber-se e observar-se individualmente e coletivamente nos diferentes níveis e aspectos 

dentro das relações humanas (BARROSO, 1999).  

Diversos autores (BARROSO, 1999; FRAGOSO; NEGRINE, 1997; LOPES, 2013; 

DARIDO et al.1999) afirmam que por meio dessas práticas o sujeito pode ser estimulado a 

refletir sobre seus pensamentos, palavras e ações. Esses autores também destacam que estas 

práticas, quando bem orientadas, provocam o sujeito a ser mais aberto com suas próprias 

emoções, ser mais verdadeiro e acolhedor consigo mesmo e consequentemente com o outro.  

Segundo Lopes et al.  (2013. p. 273-274)  “As PCAs proporcionam além das vivências, a 

reflexão sobre valores como a cidadania, a paz, a cooperação, a inclusão, a confiança, e a 

responsabilidade”. Além disso, PCAs estão relacionadas a elementos de conhecimento do 

próprio corpo (reconhecimento das partes do corpo, movimentos naturais e o equilíbrio), e 

relações com o corpo, (corpo do sujeito/corpo social, corpo do sujeito/estrutura de corpo 

modelo na sociedade). As práticas de relaxamento e autoconhecimento, por meio do toque 

como a massagem, e a respiração estão diretamente relacionadas à busca por uma boa 

qualidade de vida, pois são práticas voltadas para o bem estar..  

Outro aspecto a se destacar é o componente lúdico no qual as PCAs podem conduzir as 

atividades, contribuindo nos processos de aprendizagem, na recreação, no divertimento e no 

lazer como tráz Impolcetto et al.  (2013) afirmando que:  

 
A perspectiva holística das PCAs como 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 (p.274). 

 

Nesse sentido, as PCAs/holísticas podem proporcionar bem estar e prazer, podendo ainda 

ampliar os sentimentos, as emoções para consigo e para com o outro por meio das bases 

reflexivas criadas para a busca do se conhecer, do se entender dando maior significado ao 

que faz e o que sente. 

Outra contribuição dessas práticas é quanto à discussão do corpo maduro, ou seja, do sujeito 

idoso e as mudanças pelas quais esse sujeito passa, sejam conquistas, experimentações, mal-

estar do corpo velho na sociedade atual ou os esforços empreendidos para rejuvenesce-lo. A 



[Digite texto] 
 

6 
 

relação das PCAs/holísticas e a discussão do envelhecimento nos instigam reflexões críticas 

sobre este corpo na sociedade, nas práticas corporais, nas ações pedagógicas desenvolvidas e 

nos papéis da Educação Física no contexto do envelhecimento, sejam elas sobre as relações 

entre corpo, saúde e o envelhecimento.  

Além disso, as PCAs/holísticas podem, por meio de diferentes vivências, ampliar as 

dimensões do pensar e do agir e também podem estimular a valorização da criatividade, das 

sensações e das percepções que permitem o sujeito refletir e ressignificar suas ações. Isto 

porque, por meio de vivências das práticas corporais o sujeito revê seus sentimentos e 

emoções levando-o a dar maior significado ao que faz e ao que sente. Como destaca 

Fragoso, Negrine (1997) “[...] as práticas corporais que o sujeito constrói com seu corpo é 

definitiva na construção de sua subjetividade” ( p.32).  

As descobertas do/sobre o corpo e das possibilidades que esse corpo tem de agir, sentir, 

refletir, significar e ressignificar dizem da existência de uma cidadania do corpo e, também, 

do corpo com deficiência. Dizem ainda do direito dos sujeitos com essa deficiência de 

traçarem sua própria caminhada.    

No entanto, o corpo com deficiência nem sempre foi e talvez ainda hoje não seja plenamente 

compreendido como um corpo cidadão. Ao analisar a valorização da pessoa com deficiência 

historicamente. No passado, as pessoas com deficiência poderiam ser consideradas 

incapazes de realizar qualquer tipo de ação na sociedade seja estudar e realizar alguma 

atividade física, as pessoas acreditavam que a deficiência estava ligada a questões religiosas 

como o ocultismo e também ao misticismo, os indivíduos com algum tipo de deficiência, 

física ou mental, eram associadas a pessoas possuídas por algum demônio ou por maus 

espíritos e até mesmo que estavam pagando pecados cometidos por algum parentesco 

passado (CHICON, SÁ. 2012). 

Levando em conta esta leitura que as pessoas faziam a respeito da deficiência na 

antiguidade, não podemos esquecer que nos dias atuais ainda é notório a discriminação e o 

desrespeito. Muitas famílias, entidades religiosas ainda refletem uma visão equivocada 

acerca deste público. Como afirma José Castro (1996) “[...] não é a natureza da deficiência, 

mas a reação das outras pessoas à deficiência, é importante para o surgimento das pessoas 

DV ao mundo visual” (pág. 09). 

Para melhor compreensão do processo de reconhecimento a condições plenas de 

participação social, dialogamos com Chicon (2004) que nos explica que ainda nos anos 1980 

a inclusão tomou corpo no cenário mundial, após décadas de ineficazes ações estabelecidas 
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pelos países europeus em busca de promover tratamento para pessoas com deficiência. 

Então, o ano de 1981 foi definido como ano internacional da pessoa deficiente, abordando-

se o tema “Participação e Plena igualdade” o que impactou em vários países, inclusive com 

a criação de setores voltados as questões públicas referentes à Educação Especial. 

Logo mais adiante, segundo Mendes (1995) em 1986, “é criada a Coordenadoria Nacional 

para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE)”, que objetiva coordenar a 

ações dos setores criados, executados pelos órgãos e instituições, em busca de diminuir 

esforços, unindo-as. 

Em consequência de um movimento nacional muito maior de defesa dos direitos de todos/as 

ao pleno gozo da sua cidadania é criada a constituição de 1988, objetivando à educação de 

todos os brasileiros, inclusive as pessoas com necessidades educacionais especiais (NEEs). 

A Constituição garantia às NEEs o direito à educação e socialização, intensificando as 

questões das políticas públicas para essa população de forma que “[...] as novas 

constituições estaduais e as leis orgânicas municipais reproduziram ou ampliaram as 

referências à Educação Especial” (CHICON, 2008, p. 25).  

A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 estabelece “[...] normas gerais para o pleno 

exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência e sua efetiva 

integração social”. Sendo intitulada na década de 1990 uma proposta de educação para 

todos, realizada pela Conferência Mundial da UNESCO na Tailândia; e em 1994, o Brasil 

aceitou as condições da Declaração de Salamanca
1
, tendo como foco a adaptação do sistema 

inclusivo de pessoas com deficiência. Com base nessas Leis e declarações a inclusão se 

estabelece como direito do ser humano a partir de suas especificidades e limitações. Como 

se afirma na Declaração de Salamanca “Inclusão e participação são essenciais à dignidade 

humana e ao desfrutamento e exercício dos direitos humanos”. 

Como se vê, todo caminho percorrido pela história da deficiência e da educação especial e 

com este propósito, o conceito de inclusão social passa a ser visto enquanto uma estratégia e 

como pré-requisito para que o sujeito com deficiência possa buscar seu desenvolvimento e 

praticar as condições de cidadão.  

                                                           
1
Declaração de salamanca - A declaração de salamanca trata de princípios, políticas e práticas na área das 

necessidades educativas especiais. (PACIEVITCH, 2009). 

https://www.infoescola.com/autor/thais-pacievitch/29/
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O conceito de inclusão do qual corroboramos seria então na perspectiva da “[...] inserção da 

pessoa com necessidades especiais ao ambiente escolar e social, tendo a sociedade que se 

adequar para atender as reais necessidades dessas pessoas” (CHICON, 2004, p.29). 

Assim, faz-se necessário trabalhar com uma concepção de modificação da sociedade e não 

do sujeito, do qual se busca criar possibilidades intencionais que promovam a emancipação
2
 

do sujeito com deficiência, o que implicaria na constituição da autonomia deste sujeito e na 

sua nova identidade corporal/social. 

Direcionando este debate para o contexto que envolve a inclusão social da pessoa com 

Deficiência Visual (DV)
3
 que possui ou obteve, mas sempre tendo o reflexo da história que 

este corpo possui, corroboramos o que Negrine afirma (p.1997):  

 
[...] Toda nossa história de vida está impressa no corpo sob forma 

de tensão, rigidez, dor, fraqueza ou, ao contrário disso, sob linhas 

harmônicas e bem definidas. O que vai determinar as condições 

corporais são as riquezas das experiências e a forma como estas 

foram vividas (p.15). 

 

Dito de outra forma, as experiências dos sujeitos impactam na sua forma de agir. Muitas 

pessoas com deficiência visual se restringem a muitas ações habituais que realizavam antes 

de ocorrida a situação de deficiência, como: dirigir, exercitar-se, praticar esportes, trabalhar, 

estudar; ou seja, ações cotidianas que influenciam diretamente em sua auto estima criando 

sentimentos de incapacidade, medo, por exemplo, no que se refere à locomoção, confiança 

em si e no outro, o que pode gerar, consequentemente, a negação ao próprio corpo ou a sua 

deficiência. Isso pode fundamentar sentimentos que muitas vezes acarretam uma depressão e 

negatividade sobre a própria vida do sujeito com deficiência. Para Marques apud Lopes, 

Scherer (2013, p. 235) essas restrições podem refletir no: 

 
[...] atraso motor nas atividades que envolvam equilíbrio, 

coordenação de movimentos, ritmo, esquema corporal, orientação 

espacial, além de hábitos posturais”. Os autores afirmam ainda que 

o sujeito precisa reconhecer suas limitações, no entanto, devem “[...] 

dar maior importância as suas potencialidades durante seu processo 

em uma educação de vida mais ativa.  

 

                                                           
2
 Conceito de emancipação por Kunz “[...] processo de libertar o jovem das condições que limitam o uso da 

razão crítica e com isso todo o seu agir social, cultural e esportivo, que se desenvolve pela educação” (Kunz, 

2004, p. 33). 
3
 Conceituamos a Deficiência Visual com, base na “[...]redução ou perda total da capacidade de ver com o 

melhor olho, após a melhor correção ótica. Pode surgir em qualquer idade, podendo ser congênita ou 

adquirida” (CHICON; SÁ, 2012, p.61). 
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O passo mais importante seria se aceitar de fato como este/novo sujeito, novo corpo e 

explorar suas possibilidades para além da deficiência, enfrentá-la como uma característica a 

mais em sua constituição/identidade podendo, assim, criar um pensamento de “eu consigo, 

eu posso, eu sou capaz”, reconhecendo suas limitações e potencialidades. A relação com as 

diferenças pode ser construída com menos tensões, pois o sujeito passa a reconhecer aquilo 

que é essencial para sua vida. Valores como o respeito, o cuidado, a valorização do que cada 

um pode contribuir para o coletivo e outros, modificam significativamente para melhor a 

convivência humana. 

Mas, para além da deficiência visual existem os desafios haja vista atravessadores do corpo 

idoso, como a perda de suas funções corporais básicas, sejam na locomoção, seja pela 

fragilidade e doenças. Entendemos que em consequência dessas alterações, ocorrem 

preconceitos que envolvem a pessoa idosa cega e podem levar a um sentimento de 

incapacidade, imobilidade, e os próprios idosos assumem valores de improdutividade, se 

negando as novas experiências, diminuindo a autonomia de movimentos e delimitando seu 

espaço de vida. É necessário que o corpo idoso cego se aceite nesse momento da vida e 

saiba que existem muitos potenciais a serem trabalhados, basta apenas ele compreender que 

as lentidões são inerentes à idade (NERI; CACHIONI, 1999). 

Assim, a corporeidade do idoso cego vai muito além das coisas que podem ser vistas, pois o 

corpo é o centro da percepção que o orienta à sua volta, o ser cego vê o mundo pelos sons, 

pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, ou seja, pelo/com o corpo. E o idoso cego capta o mundo 

durante seu processo de envelhecimento/vida através dessas diferentes percepções.  

Tosim at al. (2009, p.69) nos traz uma passagem sobre a compreensão da cegueira, o corpo 

idoso e o corporeidade dizendo “[...] o invisível aos olhos do idoso cego não é invisível à 

sua sensibilidade, à sua intencionalidade e à sua interioridade”. Enfatizando o corpo do ser 

idoso cego na relação consigo, com o outro e com o mundo, os olhos não o limita de sentir, 

de significar e ressignificar, o corpo cego se descobre e se potencializa.  

E apesar de o tema das práticas corporais alternativas (PCAs)/holísticas como ferramenta de 

inclusão para pessoas com deficiência visual já ser debatido no campo acadêmico e 

científico, percebemos que, pensar esta condição numa dimensão mais ampla, isto é, 

tomando por base outras identidades que podem atravessar a corporeidade destes indivíduos, 

mais especificamente o ser idoso com baixa visão, se faz necessária no campo acadêmico da 

Educação Física. E em uma prévia busca sobre esta temática, encontramos poucas 
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referências que perpassa se os três temas (Educação Práticas Corporais alternativas, Idosos e 

Deficiência Visual) instigando então a realização desta pesquisa.  

Dessa forma, este estudo foi realizado no intuito de realizar um mapeamento das produções 

acadêmicas  que abordam sobre as práticas corporais alternativas ou holísticas para adultos 

e, ou idosos cegos/baixa-visão. Especificamente, busca-se identificar avanços e possíveis 

desafios na materialização das práticas corporais alternativas para pessoas idosas com 

deficiência visual.  

A justificativa para tal estudo é a busca por se investigar a quantidade e a qualidade das 

publicações brasileiras sobre o tema tratado, contribuindo com a promoção de aulas 

Educação Física em uma perspectiva inclusiva. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo foi de caráter quali-quantitativo no sentido de, não somente mensurar a 

produção acadêmica, como também e, principalmente conhecer e compreender a/s 

perspectivas teóricas vigentes nas produções acadêmicas  que abordam sobre as práticas 

corporais alternativas ou holísticas para adultos e, ou idosos cegos/baixa-visão. 

Silveira e Córdova (2009) entendem a pesquisa qualitativa as “[...] A partir de suas 

características como: objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 

compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado 

fenômeno [...] (p.32)”. No ponto de vista quantitativo entende como aquela que  “Considera 

os resultados que são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população 

alvo da pesquisa” (p.33). 

Os autores ainda dialogam que seja a pesquisa quantitativa tanto a qualitativa possuem 

pontos fracos e fortes. Entretanto, a parte forte de um complementam as fraquezas do outro, 

essenciais ao avanço do conhecimento. 

 

2.1 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

O recorte histórico da pesquisa ocorreu entre os anos de 1996 à 2018. Este período foi 

determinado tomando por base inicialmente o período entre 2008 à 2018, no entanto em 

virtude da escassez de publicações encontradas, ampliamos este período em mais tempo até 
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encontrar um quantidade necessária para nossas análises. Após a identificação dos 

periódicos, seguimos os seguintes passos:  

 

A. Seleção de periódicos: Foi realizada a partir do fator de impacto e, também na 

predominância de publicações desta temática nestes periódicos, entendendo que estas 

revistas foram as que mais apresentam produções referentes à temática da inclusão, 

deficiência visual, idosos e práticas corporais alternativas-holísticas, sob a perspectiva da 

educação física. Outro ponto a ressaltar, se deu em função do impacto satisfatório no Qualis-

CAPES, cuja com a classificação no quadriênio 2013- 2016 são a seguinte: Revista 

Movimento (A2), Revista Motriz (B1), Pensar á Prática (B3) e Revista Brasileira de 

Ciências da Saúde (B5); 

 

B. Seleção dos descritores: a pesquisa realizada nos periódicos tomou por base os 

seguintes descritores/palavras chaves: Inclusão, deficiência visual, idosos e práticas 

corporais alternativas/ holísticas; 

 

C. Seleção dos artigos nas revistas: ao identificar no título as palavras-

chave/descritores indicados acima, realizou-se leituras dos títulos e resumos para confirmar 

sua adequação aos objetivos do estudo, para a realização de sua catalogação no banco de 

dados seguido por análise e discussão. 

 

A coleta de dados se organizou através de uma seleção das palavras, e para acolher um 

maior número de textos foi realizada também uma nova busca a partir de palavras com o 

mesmo sentido/sinônimas. Depois de identificado os textos, uma nova seleção foi realizada 

com a leitura dos objetivos, metodologias e conclusões que se aproximavam do objetivo do 

trabalho.  

 

 

3.ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO  
 

 

Na primeira fase de escolha dos periódicos para a investigação, de acordo com os critérios 

acima – expectativa e predominância de publicações desta temática e o impacto satisfatório 

no Qualis-CAPES. Destinados ao conteúdo de Educação Física e ser nacional de Língua 
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Portuguesa – foram considerados para a busca 29 periódicos, sendo 6 com extrato (A2), 7 

com extrato (B1), 15 com extrato (B2) e 1 com extrato (B3). 

 

Após a procura com os descritores nas mencionadas revistas, foram encontrados 18 

relacionados com o tema específico do estudo. E 1 periódico que se enquadra em todos os 

critérios de inclusão. Como nossa busca se deu pelas palavras chaves, organizamos uma 

tabela, cujo detalhamento dos resultados quantitativos dessa combinação de critérios se 

apresenta na tabela a seguir:  

Tabela 1 – Quantidade de fonte dos trabalhos organizados entre os anos 1996 a 2018. e  
anos anteriores 
 

Revista Extrato Movimento (A2) Motriz (B1) Pensar a 

prática(B2) 

Revista Brasileira 

de Ciências da 

Saúde(B3 

1996 1    
1997 1    
1999 1 1   
2004  1   
2006  1  1 
2008  1   
2009   1  
2010  2 1  
2011  1   
2012     
2013   3  
2014   1  
2015   1  
2016     
2017     
2018     

Total parcial 3 7 8 1 

 

A revista Pensar a Prática é a revista com mais trabalhos publicados em relação os eixos 

temáticos, cuja predominância de publicações ocorreu com mais evidência nos últimos 10 

anos. A predominância das publicações são no âmbito de práxis pedagógica, isto é, 

apresentam um conjunto de estudos/pesquisas vinculados a trabalhos de campo. Isto 

representa um total de 42% do total de trabalhos publicados, totalizando 08  trabalhos entre 

os anos 2009 a 2015. Deste total, a temática idoso aparece em 50% (04) dos textos, a 

deficiência visual 37,5% (03) e somente um trabalho 12,5% (01) abordou sobre as PCAs. 

Acreditamos que a predominância destes artigos com essas temáticas nesta revista pode 
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estar relacionado ao perfil de seu escopo que privilegia a produção acadêmica vinculada ao 

contexto da práxis pedagógica. 

A revista Motriz apresenta 36% (07) de trabalhos entre os anos de 1999 a 2011, e nos 

apresenta uma significativa quantidade de publicações, com maior quantidade sobre 

fundamentação teórica sobre as temáticas investigadas. Mais especificamente deste total 

57,2% (04) dos trabalhos, abordam a temática PCAs e 42,8%(03) falam sobre a temática 

idoso, ou seja, apesar de conter um grande número de trabalhos entre os anos de 1996 á 

2018, não apresenta publicações relacionadas DV. Acredita-se que, semelhante a revista 

Pensar a Prática, o perfil dos trabalhos apresentados seguem o escopo da respectiva revista. 

No que tange a revista Movimento, foi identificado 15% (03) dos trabalhos desenvolvidos 

entre os anos 1996 a 1999. A predominância temática das publicações desta revista versam 

sobre a práxis pedagógica com foco na temática DV 66,7% (02) e PCAs 33,3%(01). Ainda 

sobre esta revista, chama a nossa atenção o fato de que os temas sobre DV, PCAs e Idosos, 

dentro do filtro realizado, não vem sendo explorado nos últimos dez anos.  

Por fim analisamos, a Revista Brasileira de Ciências da Saúde que preferencialmente 

pública estudos visando a melhoria da qualidade do Ensino, da Investigação Científica e da 

Assistência à Saúde no Brasil. Assim identificamos apenas 01 estudo, 5,2% do total de 

trabalhos, que aborda sobre o tema de DV. 

Com base nestes dados, podemos indicar que há escassez de trabalhos com esta temática nas 

revistas pesquisadas e, mesmo os trabalhos publicados, esses analisam individualmente as 

temáticas sem relacioná-las entre si. No entanto apenas 10% (02) dos textos analisados, 

foram organizados de forma articulada ás duas das três temáticas.  O que nos indica a 

precariedade de estudos voltados para esse público com caráter multidisciplinar. No entanto, 

temos que ressaltar  

No intuito de melhor aprofundar essa questão, realizaremos a seguir uma análise 

pormenorizada destes artigos buscando analisar criticamente os textos selecionados no 

intuito de identificar avanços e possíveis desafios na materialização das práticas corporais 

alternativas para pessoas idosas com deficiência visual. Para tanto, desenvolvemos um 

quadro com descritos dos títulos e objetivos dos estudos selecionados, com o intuito de 

separá-los em grupos de assuntos focais: (Práxis pedagógica e Fundamentação).  

 

 



[Digite texto] 
 

14 
 

 

QUADRO 1: RELAÇÃO DOS ARTIGOS COM FOCO NOS OBJETIVOS, TÍTULOS E TEMÁTICAS.  

 

 
Autores/ano Título do 

artigo 

Objetivo do artigo Temática 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista 

Movimento 

(UFRGS) 

José Alberto   Moura e 

Castro (1996) 

Educação 

física, 

orientação e 

mobilidade de 

deficiência 

visual 

 

 

Dissertar sobre o 

contexto que perpassa 

Educação Física, 

orientação e mobilidade 

em relação às pessoas 

com deficiência visual 

 

DV 

Rosângela Fragoso Aírton 

Negrine(1997) 

Práticas 

corporais 

alternativas e 

seus 

significados 

 

Este trabalho nasce de 

interesses convergentes 

de estudar práticas 

corporais alternativas, 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. 

 

PCAs 

Valéria M.C.de Figueiredo 

Maria da 

ConsolaçãoG.C.F.Tavares 

Silvana Venâncio(1999) 

Olhar para o 

corpo que 

dança   Um 

sentido para a 

pessoa 

portadora de 

deficiência 

visual 

 

Compreender o 

significado da Dança 

para pessoas portadoras 

de deficiência visual, na 

perspectiva de uma 

abordagem 

fenomenológica. 

DV 

 

 

 

 

 

Motriz(B1) 

Maria Macedo 

Barroso(1999) 

As Iogas como 

Cultura 

Alternativa 

 

Analisar neste artigo 

alguns momentos de 

apropriação das tradições 

hindus pelo Ocidente, 

ressaltando o caráter 

contracultural por eles 

assumidos  desde finais 

do século XVIII, quando 

se constituiu o 

movimento Romântico. 

PCAs  

Auria de Oliveira Carneiro 

Coldebella Luiz Alberto 

Lorenzetto             Arlei 

Coldebella(2004) 

Práticas 

Corporais 

alternativas: 

formação em 

Educação 

Física 

 

Investigar a perspectiva 

dos professores de 

Educação Física do 

ensino: fundamental, 

médio e superior, sobre 

as Práticas Corporais 

Alternativas (PCAs) na 

formação e atuação 

PCAs  
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profissional 

Miriam Pascoal Daniela 

Sarmento Albertão dos 

Santos Verônica Van den 

Broek (2006) 

Qualidade de 

vida, terceira 

idade e 

atividades 

físicas  

 

Investigar quais aspectos 
(físicos, afetivos, sociais, 
culturais e psicológicos) 
se encontram presentes 
no conceito de qualidade 
de vida na visão dos 
indivíduos da Terceira 
Idade, bem como a sua 
relação com as 

atividades físicas. 

IDOSO  

Juliana Cesana   Samuel de 

Souza Neto(2008) 

Educação 

física e 

práticas 

corporais 

alternativas: o 

trabalho com o 

corpo em 

questão 

 

Identificar as interações 

ocupacionais existentes 

entre estas duas áreas, e 

evidenciando seus pontos 

em comum no que diz 

respeito a possibilidade 

de atuação no campo da 

Educação Física. 

PCAs  

Alessandra Galve Gerez 

Marília Velardi     Fabiano 

Marques Câmara                 

Maria Luiza de Jesus 

Miranda (2010) 

Educação 

Física e 

Envelheciment

o: uma 

reflexão sobre 

a necessidade 

de novos 

olhares e 

práticas 

 

Refletir criticamente 

sobre os papéis da 

Educação Física no 

contexto do 

envelhecimento. 

IDOSO 

Guilherme Mori                

Luciene Ferreira da 

Silva(2010) 

Lazer na 

terceira idade: 

desenvolvimen

to humano e 

qualidade de 

vida 

Compreender a visão 

sobre o lazer e o 

entendimento que os 

idosos possuíam sobre os 

seus benefícios, dado o 

quadro de ociosidade 

dessa população. 

IDOSO 

Cristina Martins Coelho  

Thaíza Tavares Lessa 

Rosa Maria de Carvalho 

Lúcia Aparecida Martins 

Campos Coelho 

 Rafael da Silva Scari 

 Neimar da Silva Fernandes 

José Marques Novo 

Júnior(2011) 

Qualidade de 

vida em 

mulheres 

praticantes de 

Hatha Yoga 

 

O objetivo do presente 

estudo foi avaliar, em um 

grupo de mulheres 

saudáveis, os efeitos da 

prática regular de Ioga 

sobre a qualidade de 

vida. 

 

PCAs  

 

 

 

 

 

Clotildes Maria de Jesus 

Oliveira Cazé                                           

Adriana da Silva 

Oliveira(2008) 

Dança além da 

visão: 

possibilidades 

do corpo cego 

 

O artigo suscita reflexões 

sobre as possibilidades 

do corpo cego e a 

interação com a dança na 

construção da autonomia. 

DV 
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Pensar a 

Prática (b3) 

Flávia da Cruz Santos                  

José Geraldo Soares 

Damico(2009) 

O mal - estar 

na velhice 

como 

construção 

social 

 

 

O artigo discute o mal-

estar do corpo velho na 

sociedade atual e os 

esforços empreendidos 

para rejuvenesce-lo 

IDOSO 

Rosecler Vendruscolo         

Doralice Lange de Souza            

Fernando Renato Cavichiolli             

Suélen Barboza Eiras de 

Castro (2011) 

Programas de 

atividade física 

para idosos: 

apontamentos 

teórico-

metodológicos 

Identificar aspectos 

teóricos e metodológicos 

que possam contribuir 

para o avanço do 

conhecimento da área do 

envelhecimento, velhice 

e atividade física e 

oferecer subsídios para 

profissionais que 

trabalham nesse campo 

IDOSOS 

Fernanda Moreto Impolcetto 

Janaina Demarchi Terra Luís 

Fernando Rocha Rosário                              

Suraya Cristina 

Darido(2013) 

As práticas 

corporais 

alternativas 

como 

conteúdo da 

educação 

física escolar 

 

Apontar possibilidades 

para o desenvolvimento 

das Práticas Corporais 

Alternativas (PCAs) 

como conteúdo a ser 

vivenciado, 

compreendido e 

incorporado pelos alunos 

do 1º ao 5ºano do Ensino 

Fundamental 

PCAs 

Adair da Silva Lopes Roger 

Lima Scherer(2013) 

Atividade 

física habitual 

em adultos 

com 

deficiência 

visual: uma 

revisão 

sistemática 

 

Identificar e avaliar as 

pesquisas publicadas 

envolvendo adultos  com 

deficiência  visual e a 

prática de atividade física 

DV 

Isabelle Sena Gomes 

Iraquitan de Oliveira 

Caminha                   

Giulyanne Maria Lima da 

Silva(2013)        

O corpo e o 

tempo: a 

percepção dos 

idosos de um 

grupo de 

convivência 

 

O estudo levanta o 

seguinte questionamento: 

Quais os componentes 

sociais da percepção 

corporal dos idosos 

participantes de um 

grupo de convivência? A 

partir dessa questão, 

buscou-se analisar a 

percepção corporal dos 

idosos participantes de 

um grupo de convivência 

e seus componentes 

sociais 

IDOSO 

Roger Lima Scherer                       

Luciano Lazzaris Fernandes    

Qualidade de 

vida de adultos 

Avaliar qualidade de vida 

(q.v.) em adultos com 

DV 
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Markus Vinicius a 

Nahas(2014) 

com 

deficiência 

visual na 

grande 

florianópolis, 

sc 

 

deficiência visual (d.v.). 

Foram entrevistadas 168 

pessoas (18 a 59 anos). 

João Paulo Fernandes Soares  

 Ludmila Mourão  

 Edmundo de Drummond 

Alves Júnior(2015) 

 

 

O doce 

amargo sabor 

do 

envelheciment

o”: discursos, 

práticas 

corporais e 

experiências 

geracionais 

 

Compreender as 

experiências geracionais 

e os modos de 

subjetivação de um grupo 

de mulheres idosas que 

vivenciam práticas 

corporais em um projeto 

social de lazer em Ubá, 

interior de Minas Gerais. 

IDOSO  

Revista 

Brasileira de 

Ciências da 

Saúde (B5). 

Eline Tereza Rozante 

Porto(2002) 

A 

Corporeidade 

do cego: novos 

olhares 

Como o cego percebe o 

corpo e o mundo na 

inter-relação com o 

mundo dos videntes? 

Refletir o irrefletido, que 

permanece como 

componente fundamental 

do comportamento e das 

condutas do cego, numa 

atitude de compreender e 

desvelar a organização e 

a desorganização da 

existência humana, 

enfatizando o corpo do 

cego na relação consigo 

próprio, com o outro e 

com o mundo é o objeto 

e o tema das minhas 

reflexões. 

DV 

 

 

Do total de textos investigados 90% (17) dos textos apresentam avanços  na materialização 

das práticas corporais alternativas para pessoas idosas com deficiência visual, São eles: 

“Educação física, orientação e mobilidade de deficiência visual”, com o autor José 

Alberto Moura de Castro (1996), o trabalho nos apresenta um olhar bem pragmático e até 

técnico sobre a conduta com as pessoas com DV. Acreditamos que isto seu deu em virtude 

do período em que o estudo foi realizado, entretanto observa-se também que o trabalho 

buscou dissertar possibilidades ao contexto da orientação e mobilidade das pessoas com 

deficiência visual. Por isso afirma que “É exatamente através da Orientação e Mobilidade 
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que o DV consegue deslocar- se para atingir os objetivos, tornando-se, assim, 

independente”(p.09). Apontando direções a respeito do trato e da compreensão corporal que 

o sujeito com deficiência visual possui ou passa a ter.  

Outro texto que consideramos apontar avanços, chama se “Um sentido para a pessoa 

portadora de deficiência visual”, escrito pelos autores Valeria Figueiredo, Maria da 

Consolação Tavares e Silvana Venâncio (1999), os mesmo utilizam como recurso a 

fenomenologia que possibilita o olhar direcionado para o fenômeno situado, podendo assim 

aprofundar neste universo, entendemos melhor a partir da afirmação dos autores “ Não nos 

preocupamos com estilos predeterminados de Dança, mas sim com a vivência e o olhar do 

sujeito em relação à sua experiência na Dança”(p.65) ou seja buscam compreender como a 

dança pode significar e ser ressignificada para os sujeitos com deficiência visual nos 

ampliando o olhar para o corpo cego e uma prática corporal direcionada a trabalhar e 

perceber os sentidos.   

O “Qualidade de vida de adultos com deficiência visual na grande florianópolis, sc”, 

escrito por Roger Lima Scherer (2012), apresenta uma pesquisa minuciosa sobre a vida do 

sujeito com DV, realiza um olhar sobre a concepção de qualidade de vida no qual é um 

importante indicador de saúde, de acordo com o impacto físico, e psicossocial se 

evidenciando a partir do modelo de vida de cada sujeito sendo assim “[...] o modelo de 

qualidade de vida foi operacionalizado de acordo com o conceito de Nahas (2010), em que, 

dentre os aspectos da qualidade de vida, este constructo está intimamente ligado às 

condições e ao estilo de vida das pessoas” (p.37).  

Em “A Corporeidade do cego: novos olhares” escrito por  Eline Tereza Rozante Porto 

(2002), constatamos um interessante destaque sobre como o corpo cego se percebe e se 

entende em relação com o mundo dos videntes. Nos sinalizando atitudes de “[...] 

compreender e desvelar a organização e a desorganização da existência humana, enfatizando 

o corpo do cego na relação consigo próprio, com o outro e com o mundo é o objeto e o tema 

das minhas reflexões” (p.15). 

Para o texto “Dança além da visão: possibilidades do corpo cego” desenvolvido por 

Clotildes Maria de Jesus Oliveira Cazé e Adriana da Silva Oliveira (2008), nos aponta que o 

mundo do ser cego não se restringe a sua deficiência, nos mostra que são pessoas com 

potencialidades e limitações como as outras e que a dança pode ser uma possibilidade a ser 

explorada. Lembrando que o deficiente visual é “[...] um ser humano constituído de corpo, 
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história, emoção, razão, sentimento, pensamento e sonhos; como tal tem o direito de usufruir 

dos conhecimentos humanos. A dança é uma dessas formas de conhecimento” (p.301). 

Já o “Educação Física e Envelhecimento: uma reflexão sobre a necessidade de novos 

olhares e práticas”, dos autores Alessandra Galve Gerez, Marília Velardi, Fabiano Marques 

Câmara, Maria Luiza de Jesus Miranda (2010), nos aponta um progresso sobre o diálogo 

entre a temática de idosos e a educação física, com o olhar potencializador em construir 

sujeitos com posicionamento crítico,  possibilitando assim “[...] a abertura do campo de 

conhecimentos e reflexões sobre os determinantes da saúde, elevando a consciência política 

e as possibilidades de escolhas do indivíduo” (p.493) 

O texto “Práticas corporais alternativas e seus significados”, realizado por Rosângela 

Fragoso e Airton Negrine (1997), realizou um interessante diálogo sobre as possibilidades 

das PCAs no currículo do de curso educação física os autores afirmam que “[...] a escolha da 

temática foi determinada pela compreensão que os movimentos corporais espontâneos 

exprimem: afetividade, emoção e sentimento” (p.14). 

O sétimo texto “As Iogas como cultura alternativa”, construído por Maria Macedo 

Barroso (1999) apresentou uma interessante fundamentação sobre uma das vertentes das 

PCAs em especifico a Ioga, nos explicando como essa prática é significativa para o campo 

da educação física pois “[...] implica em percebê-las como mais do que uma mera ginástica, 

conhecida sobretudo pelos bons resultados que proporciona em termos de postura física e 

diminuição do stress” (p.189).  

Outro texto que chamou nossa atenção foi “Práticas Corporais alternativas: formação em 

Educação Física” de Auria de Oliveira Carneiro Coldebella, Luiz Alberto Lorenzetto e 

Arlei Coldebella (2004), ao fomentar uma interessante discussão sobre essas práticas e a 

educação física, quando dizem que as PCAs são atividades que oportunizam o 

autoconhecimento através do movimento assim  “permitindo vivenciar a sensibilidade, a 

criatividade, a expressividade, a espontaneidade permitindo ao homem uma vivência mais 

plena de sua corporeidade, atuando na re significação do mesmo, como ser integral” (p.120).  

O texto “Educação física e práticas corporais alternativas: o trabalho com o corpo em 

questão”, desenvolveu um trabalho a respeito da correlação entre a educação física e às 

PCAs, observando seu vínculo com o corpo-movimento e na superação sobre corpo e mente 

por meio do trabalho holístico ou seja busca refletir “ [...]  uma tentativa de mudança das 

concepções hegemônicas de corpo e Educação Física, pautadas no rendimento e na aptidão 

física” (p. 467).  
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Em “Qualidade de vida em mulheres praticantes de Hatha Yoga”, escrito por Cristina 

Martins Coelho, Thaíza Tavares Lessa, Rosa Maria de Carvalho,  Lúcia Aparecida Martins 

Campos Coelho, Rafael da Silva Scari, Neimar da Silva Fernandes e José Marques Novo 

Júnior (2011), constatamos no texto interessantes avanços na saúde física do indivíduo, 

estado psicológico e relações sociais promovida pela prática evidenciando positividade na 

qualidade de vida das mulheres participantes,  o estudo diz que a prática Yoga causa efeitos 

positivos sobre a qualidade de vida das pesquisadas (p.36). 

O texto “As Práticas Corporais Alternativas como conteúdo da educação física 

escolar”, dos autores Fernanda Moreto Impolcetto, Janaina Demarchi Terra, Luís Fernando 

Rocha Rosário e Suraya Cristina Darido (2013), nos conduz para um estudo proveitoso pois 

dialoga sobre as PCAs, a educação física e o campo escolar, evidenciando que essas práticas 

precisam ser vivenciadas, questionadas e refletidas justamente por ter concepções e valores 

diferenciados dos conteúdos que ao longo do tempo foi trabalhado na educação física. Cabe 

ressaltar que “[...] tais práticas na verdade, podem ser utilizadas como complementares e/ou 

integrativas, objetivando promover experiências e sensações que as práticas tradicionais não 

proporcionam, como sensibilização, relaxamento, autoconhecimento” (p.280). 

Em “O corpo e o tempo: a percepção dos idosos de um grupo de convivência” escrito 

por Isabelle Sena Gomes, Iraquitan de Oliveira Caminha e  Giulyanne Maria Lima da Silva 

(2013), constatamos como avanço o olhar sobre o sujeito idoso em relação a sua 

corporeidade e todos os preceitos que o circunda, logo “ [...] a percepção do corpo idoso é 

influenciada não só pela sua autoimagem, mas também pela forma como o meio social em 

que se encontra a concebe”(p.1084). 

O texto “Qualidade de vida, terceira idade e atividades físicas” dos autores Miriam 

Pascoal, Daniela Sarmento, Albertrito dos Santos  e Verônica Van den Broek (2006), 

evidencia um trabalho que nos concede um olhar de qualidade de vida de modo geral para o 

idoso por meio de atividades física . Podemos evidenciar isso quando os aspectos 

investigados foram os “[...] (físicos, afetivos, sociais, culturais e psicológicos) no qual dizem 

se encontrar presentes no conceito de qualidade de vida na visão dos indivíduos da Terceira 

Idade, bem como a sua relação com as atividades físicas(p.02). 

No texto “Programas de atividade física para idosos: apontamentos teórico-

metodológicos”, escrito por Rosecler Vendruscolo, Doralice Lange de Souza , Fernando 

Renato Cavichiolli e Suélen Barboza Eiras de Castro (2011), este estudo relacionado com 

idosos nos guia a um o olhar sobre as possibilidade de práticas corporais, trazendo assim no 
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título o caráter de atividade física ou seja “[...] a atividade física (AF) aparece como 

importante estratégia para a busca de uma vida saudável, ao prevenir/amenizar problemas 

crônico-degenerativos e a perda da independência e autonomia decorrentes do processo de 

entropia”(p.02). 

O texto “Lazer na terceira idade: desenvolvimento humano e qualidade de vida”, 

escrito por Guilherme Mori e Luciene Ferreira da Silva (2010), os autores desenvolvem o 

texto com compreensão de que as práticas subsidiam o lazer, criando ideias de que a 

educação física seja uma área que pode contribuir positivamente para o processo de 

Educação para o Lazer e de Lazer Educação e que os sujeitos investigados participantes da 

pesquisa não tiveram essa oportunidade ao longo de toda a sua trajetória de vida”(p.956).  

Por fim, no texto “O doce amargo sabor do envelhecimento: discursos, práticas 

corporais e experiências geracionais, realizado por João Paulo Fernandes Soares, Ludmila 

Mourão e  Edmundo de Drummond Alves Júnior (2015), podemos evidenciar um ponto 

forte sobre as práticas corporais para idosos com perspectiva de investimento sobre o 

cuidado de si. Observamos também que o texto nos aponta que tais práticas demonstram  

“[...] a ampliação da saúde, vigor corporal e certo interesse em atenuar algumas marcas 

corporais do envelhecimento; entretanto, apesar da força simbólica dessa construção 

discursiva” (p.655).  

No que concerne aos possíveis desafios e ou dificuldades na materialização das práticas 

corporais alternativas para pessoas idosas com deficiência visual, identificamos que apenas 

10% (02) dos textos investigados apontam estes eixos temáticos. São eles : 

O primeiro texto é o” Atividade física habitual em adultos com deficiência visual: uma 

revisão sistemática” de Roger Lima Scherer e Adair da Silva Lopes (2013),  possui uma 

pesquisa que se restringe apenas para atividade física como possibilidade de prática para 

pessoas com DV, no qual diz que essas pessoas são mais propensas a se cativar em esportes 

e lazer passivos, pois “ As principais dificuldades para esta população praticarem atividades 

ativas são: limitações na aprendizagem tátil, inconveniência de se adaptar a novos ambientes 

rapidamente, funcionalidade e pressões econômicas” (p.235). 

O texto “O mal - estar na velhice como construção social”, de Flávia da Cruz Santos e 

José Geraldo Soares Damico (2009), nos encaminha para o desafio sobre a ideia de como o 

sujeito idoso possui barreiras atreladas a sua concepção de ser e estar no mundo, assim 

busca pensar o corpo como um lugar no qual “[...] é o primeiro e mais evidente lugar onde 

se manifesta e se expressa a idade que possuímos. Assim como as fases do curso de vida, o 
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corpo é uma construção social que só pode ser compreendido no interior da cultura que o 

produz”(p.02). 

A partir das análises realizadas, podemos entender que os textos sobre às práticas corporais 

alternativas ou holísticas trazem o objeto de estudo comum a todos, pois todos tratam das 

práticas corporais alternativas, mas divergem parcialmente em seus objetivos. Evidenciamos 

que o diálogo se deu a partir dos   significados da prática corporal alternativa para quem é 

praticante ou a leciona, as possibilidades de trabalho, a conceituação teórica das práticas 

holísticas, a formação de atuantes da educação física com práticas corporais alternativas, os 

efeitos na qualidade de vida de praticantes de Yoga e as interações entre as práticas 

corporais alternativas com a educação física. Assim podemos compreender os 

direcionamentos sobre o que às práticas corporais alternativas oportunizam seja por 

conhecimento próprio ou do outro. As PCAs são atividades que proporcionam o 

autoconhecimento pela realização de movimentos lentos e prazerosos, permitindo ao sujeito 

uma vivência mais integral de sua corporeidade. Ou seja tais práticas proporcionam 

benefícios ao sujeito, que pode viver de forma integral as diferentes dimensões – pensar, 

sentir e agir- valorizando sua criatividade, sensações e percepções, remetendo-o a uma 

meditação que lhe proporcione refletir e ressignificar sua ação.  

Os estudos voltados ao corpo idoso, destacando a necessidade de reflexões sobre este corpo 

na sociedade, nas práticas corporais e nas ações pedagógicas desenvolvidas. Pois não 

importa o tempo, momento analisado na história da humanidade, seja nas culturas mais 

antigas, os significados atribuídos ao “ser velho”  ao envelhecimento sempre será marcado 

por contradições. Isto é o ser idoso se caracteriza e é caracterizado como incapaz por estar 

em condição senil, e o sujeito idoso com deficiência senti-se ainda mais excluído por estar 

nesta condição. 

Nessa direção, cabe dissertar sobre a Deficiência Visual, os textos nos oportuniza, a realizar 

um mergulho no universo da pessoa com deficiência visual, as descobertas e as 

possibilidades do corpo e a sua própria maneira de perceber o mundo. Os textos possuem 

um fio de pensamento que objetiva perceber e conceber uma cidadania do corpo com 

deficiência e do direito dos sujeitos com essa deficiência de traçarem sua própria caminhada. 

Ou seja a inclusão significa que a sociedade precisa ajustar se às características de cada 

pessoa com deficiência e não às características gerais. 
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mapeamento das produções acadêmicas sobre as práticas corporais alternativas ou 

holísticas para adultos e, ou idosos cegos/baixa-visão, nos apontaram que, de modo geral, 

existe uma carência de estudos sobre este tema. No entanto não podemos deixar de 

evidenciar que, apesar de escassos, os textos produzidos corrobora positivamente para o 

desenvolvimento de um trabalho com este público na direção de um olhar ampliado para as 

diferentes e diversas identidades que atravessam o ser idoso com deficiência visual na 

sociedade vigente. 

No que concerne aos avanços identificados na materialização das práticas corporais 

alternativas para pessoas idosas com deficiência visual, os textos apontaram que a partir do 

momento em que o sujeito se reconhece idoso e, também, com deficiência visual, passa a 

estabelecer uma nova perspectiva de vida sobre suas barreiras, sejam físicas e/ou atitudinais. 

Assim as PCAs potencializam ao sujeito uma vivência mais plena de sua corporeidade, 

atuando também, na ressignificação de si mesmo de forma integral. 

Enfatiza também  o corpo do cego e idoso em relação a sua corporeidade e todos os 

preceitos que o circunda com olhar de qualidade de vida que invista  no cuidado de si. 

 Por outro lado, constatamos que o conjunto dos textos apontam que ainda se faz necessário 

superar e desafios relacionado a não compreensão sobre o que é ser o sujeito idoso cego no 

mundo moderno. Esta dificuldade impacta negativamente vida destes sujeitos promovendo 

limitações para se tornarem sujeitos criticamente ativos. 

Dessa forma, sentir-se incluído na sociedade deve significar que toda pessoa tem a 

capacidade e o direito de tomar parte ativa na vida da comunidade, cada qual à sua maneira 

e de acordo com seus interesses e possibilidades, seja ela com deficiência ou não. Cada 

corpo tem o dever e o direito de escrever sua própria história. Desse modo, podemos cada 

vez mais nos respeitar, respeitar o próximo e buscar na vida o tecer dos sentidos, em todos 

os sentidos para além do sentido visual. 
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