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A Educação Física brasileira desde sua implementação oficial nos currículos escolares, em 

meados do século XIX, vem desempenhando diferentes funções, com conteúdos que foram 

sendo modificados ao longo do tempo. A ginástica, por exemplo, a partir da década de 1950 

passa a ser substituída gradualmente pelo esporte. Apesar das inúmeras críticas que o modelo 

esportivista sofreu principalmente na década de 1980, é possível observar que ainda hoje se 

constitui como um dos conteúdos mais utilizados pelos professores nas aulas de Educação 

Física escolar. Considerando a importância do princípio da diversidade na área, entende-se 

que a Educação Física escolar deve proporcionar aos alunos o maior número possível de 

vivências, conhecimentos e reflexões dos mais variados componentes da cultura corporal, 

sendo assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma proposta de sistematização das 

Práticas Corporais Alternativas (PCAs) como conteúdo a ser vivenciado, compreendido e 

incorporado pelos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Neste sentido, foram 

elaborados temas para sistematizar o conteúdo, pensados de modo a tratar progressivamente 

as vivências, conhecimentos e reflexões dos alunos. Para o 1º ano são propostos como tema 1 

“A criança e o auto-conhecimento: as partes do corpo” e como tema 2 “A criança e o auto-

conhecimento: a respiração”,  que buscam proporcionar a identificação das partes do corpo e 

reconhecimento dos estados de alteração da respiração e dos batimentos cardíacos.  No 2° 

ano, o tema 1 “A criança e o auto-conhecimento: os sentidos” trata do auto-conhecimento 

pelo entendimento das características e possibilidades dos órgãos dos sentidos, suas funções, 

características e limitações, enquanto o tema 2 “A criança e o outro: o espaço social e as 

relações humanas” coloca a criança em contato com o colega, com as possibilidades e limites 

das relações humanas e a partir daí, as sensações, sentimentos, posturas e atitudes que surgem 
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em consequência. Para o 3° ano, o tema “A criança e o outro: o espaço pessoal e o espaço 

social” procura colocar a criança em contato consigo própria e com os colegas olhando sua 

interioridade e exterioridade. O primeiro tema do 4° ano “A criança e o meio ambiente” 

destaca a criança em contato com o meio ambiente para que ela possa experimentar 

corporalmente as vivências e significar sua relação com a natureza. No segundo tema “A 

criança, o meio ambiente e a sensibilização dos sentidos” sugere-se colocar a criança em 

contato com os elementos da natureza para que ela vivencie-os e possa sensibilizar os 

próprios sentidos em sua relação com o meio ambiente. No 5° ano, o primeiro tema “O 

conceito de Práticas Corporais Alternativas” tem por objetivo proporcionar aos alunos a 

compreensão do que são as PCAs, por que são assim denominadas e o contexto de seu 

surgimento. Enquanto o segundo tema “Práticas Corporais Alternativas orientais e ocidentais: 

possibilidades para as aulas de Educação Física” propõe vivências, reflexões e leituras sobre 

PCAs de origens orientais e ocidentais presentes de maneira sistematizada na sociedade, como 

a antiginástica, a eutonia, o relaxamento e a meditação, a automassagem e a reflexologia. 
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