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Resumo 

 

 O presente artigo foi construído a partir da experiência de ministrar a disciplina Esportes e 

Práticas Corporais Alternativas no curso de Educação Física. O crescente aumento do 

oferecimento e da procura de práticas corporais “alternativas” como opção de lazer– as atividades 

físicas de aventura na natureza, as práticas orientais e as atividades de lazer não tradicionais- 

além das atividades mais comumente já realizadas e distribuídas nos conteúdos culturais, nos 

trazem algumas questões: quais são os fatores que estão proporcionando o crescimento dessas 

práticas corporais, quem são os profissionais que proporcionam essas práticas e onde os mesmos 

conseguem capacitação e qualificação para tal? Uma das possíveis soluções para essas questões é 

a inclusão das práticas corporais alternativas nas grades curriculares das faculdades de Educação 

Física e nas disciplinas da Educação Física Escolar, em forma teórica e prática, proporcionado 

aos alunos, além da educação para o lazer, subsídios para a capacitação e atuação, no caso dos 

professores de Educação Física, e da realização dessas atividades como opção de lazer, com 

qualidade e segurança. 

 

As práticas corporais “alternativas” como opção de lazer 

 

Atualmente, dentre as práticas de lazer que existem, diversificadas nos conteúdos culturais 

-físico-esportivo, manual, social, artístico, intelectual (Dumazedier, 1975) e turístico (Camargo, 

1979), as práticas corporais relacionadas às atividades de aventura na natureza, as práticas 

orientais e as atividades de lazer não tradicionais têm sido bastante requisitadas pelas pessoas em 

seus momentos de lazer. Existem vários fatores que estão impulsionam essas práticas 

“alternativas”, como veremos adiante.  

 As atividades físicas de aventura na natureza (AFAN), segundo Betrán (2003): 

 “Constituem-se em um conjunto de práticas recreativas que surgiu nos 

países desenvolvidos na década de 1970, desenvolveram-se e estenderam-

se na década seguinte e se consolidaram na de 1990 sob o abrigo dos novos 

hábitos e gostos da sociedade pós-industrial....” (p.163). 

São atividades relativamente recentes, onde a busca da aventura, da necessidade de estar 

em contato com a natureza, da superação dos limites e medos, da sensação provocada pela 

adrenalina e pelo desconhecido, do alívio do estresse provocado pelo cansaço da rotina diária, 

tem conquistado cada vez mais novos adeptos, fazendo com que o segmento que oferece as 

atividades de aventura na natureza se torne um dos segmentos que mais cresce atualmente, 

segundo Santana (2005). 

 A prática da AFAN engloba características que encontramos em outras atividades de lazer 

que as pessoas já estão acostumadas a praticar, distribuídas nos diversos conteúdos culturais, 

como: atividades do interesse social, pois, normalmente, as pessoas buscam praticar atividades 

                                                 
1
 E-mail: monikatsdelgado@hotmail.com 

 

mailto:monikatsdelgado@hotmail.com


em contato com a natureza em companhia de outras pessoas; atividades do interesse físico-

esportivo, onde a prática de uma atividade física prevalece e, prioritariamente, atividades 

incluídas nos interesses turísticos, pois a prática da maioria das AFAN’s acontece em ambientes 

diferentes daqueles do cotidiano, envolvendo, além da realização da atividade escolhida, o 

conhecimento do local onde esta acontece, havendo o deslocamento até ele. Poderíamos, ao invés 

de praticar uma AFAN, viajar com grupos para conhecer novas cidades, sair com os amigos para 

ir a uma boate e fazer uma corrida em um parque. Então, porque essas atividades estão sendo 

cada vez mais procuradas, porque só a realização de práticas mais comuns já não mais satisfazem 

as pessoas? 

 As práticas orientais, nome escolhido para simbolizar as atividades que, na sua maioria, 

tem origem no oriente, também ganham muitos simpatizantes. A prática da Ioga, do Tai Chi 

Chuan, do Lian Gong, dentre outras, tem crescido bastante, pois as pessoas descobriram que 

nessas atividades, além da possibilidade de trabalhar o físico, o corpo, existe a filosofia que as 

envolve, permitindo também o trabalho mental e espiritual, onde as pessoas começam a ter uma 

outra relação consigo mesmas, e, conseqüentemente, com a sociedade. Outro fator de busca 

dessas práticas é o alívio do estresse causado pelo cotidiano. Nem todas as pessoas gostam de 

atividades que possuem intenso exercício físico ou a sensação do desconhecido, como preferem 

as pessoas que buscam isso nas AFAN´s para relaxar, encontrando a forma de retirar o estresse 

com as atividades orientais. Aqui também encontramos o preenchimento dos anseios das pessoas 

que poderiam ser encontrados em outras atividades mais tradicionais dentro dos conteúdos 

culturais sociais, físico-esportivos e intelectuais. 

 A denominação de atividade de lazer não tradicional engloba as atividades que não são 

enfatizadas no cotidiano das pessoas, ou são somente realizadas em uma das fases da vida, ou em 

regiões distintas, ou somente em outros países ou em uma classe social prioritariamente, como 

por exemplo, o jogo de bolinha de gude, o jogo da peteca, a esgrima, o skate, a canoagem, o 

caiaque pólo, dentre outras. Seguindo a mesma linha de pensamento das práticas anteriores, 

outras atividades tradicionais contemplariam o que as pessoas buscam de satisfação nessas 

atividades não tradicionais, dentro dos seis conteúdos culturais.  

 Um dos motivos da mudança de atitude das pessoas com relação as suas práticas de lazer 

é a rotina que se instalaram nas atividades mais comumente praticadas, ao pré-estabelecimento de 

regras e emoções que elas podem provocar, não mais satisfazendo totalmente o anseio das 

pessoas. Soma-se a isso o avanço da tecnologia, que nos traz inúmeros equipamentos que 

possibilitam a prática de atividades com segurança e a disseminação da comunicação, permitindo 

que a informação e as novidades sejam exaladas para os quatro cantos do planeta, onde as 

pessoas buscam por aquilo que viram, experimentando novas atividades e sensações. As 

invenções e adaptações também aumentam o número de atividades “alternativas” de lazer que são 

oferecidas as mais distintas idades.  

 

As práticas corporais “alternativas”- um amplo mercado de trabalho e estudo 

 

 Se as pessoas estão cada vez mais procurando por essas práticas corporais, o que antes 

exigia pequenos estudos, poucas pessoas especializadas, hoje se torna um grande mercado de 

trabalho para profissionais de várias áreas, especificamente, os profissionais de Educação Física, 

pois quase na totalidade, essas práticas corporais trabalham a parte física das pessoas, 

qualificação que os professores de Educação Física possuem. Esses têm que se atualizar para 

garantir inclusão nesse nicho, e um dos problemas que surge é onde conseguir essa atualização e 

capacitação que essas novas modalidades exigem.  



 A capacitação desses profissionais e a inclusão no mercado de trabalho também se faz 

necessária devido ao grande número de pessoas que se aproveitam dos modismos que existem 

para atuar em diversas atividades, sem estar preparado para tal, permitindo que a probabilidade 

de lesões e acidentes aumente, denegrindo a atividade e os profissionais que deveriam estar a sua 

frente. 

As AFAN´s, as práticas orientais e as atividades não tradicionais de lazer não 

despertavam grande interesse nas faculdades e universidades, que sempre priorizaram os esportes 

e práticas corporais tradicionais. Para Brhuns e Marinho (2003), esse tema é de grande relevância 

para a área de Educação Física, e está sendo abordado em várias produções científicas, devido ao 

seu crescimento atual. Gostaria de deixar claro que em nenhum momento pretendo preterir as 

práticas alternativas às tradicionais, ou colocá-las em ordem de prioridade, pois todas têm a sua 

importância e seus adeptos. Apenas alertar para um novo mercado de trabalho e ofertas, que, por 

ser recente, necessita de mais estudos. 

Essas atividades eram oferecidas às pessoas em academias, clubes, hotéis, e o treinamento 

dos profissionais aconteciam em mini-cursos ou na prática diária, o que ainda é uma realidade. 

As instituições de ensino vêm mudando a sua visão sobre essas práticas corporais, e lentamente, 

as estão incluindo dentro das suas grades curriculares, principalmente nos cursos superiores de 

Educação Física, oferecendo ao educador físico subsídios para poder atuar com essas práticas 

corporais.  

Os professores de Educação Física das escolas de ensino fundamental e médio também 

estão incluindo essas práticas no seu cronograma, pois apenas as atividades tradicionais já não 

mais contentam os alunos, uns por que as praticam fora da escola, e querem vivenciá-las no 

ambiente escolar também, e outros por não ter essa oportunidade de vivência fora da escola.     

Devido a crescente globalização, a função do professor de Educação Física está cada vez 

mais complicada. Além dos conteúdos tradicionais que são trabalhados nas escolas, os alunos 

anseiam por atividades diferentes, e cobram isso dos professores. Esses, na maioria das vezes não 

possuem espaço e nem material próprio para a realização dessas atividades, além de não terem 

informações suficientes para a sua realização. 

 O papel da universidade como formadora de profissionais atualizados e capacitados é de 

extrema importância. Os alunos vão adquirir o conhecimento mínimo necessário para conhecer 

algumas dessas práticas corporais alternativas que crescem a cada dia, o que elas englobam 

(história, equipamentos básicos, equipamentos de segurança, etc.), como e onde podem aplicá-

las, além de ter informações fundamentais sobre cada uma, o que dará base para as pesquisas e 

práticas necessárias para a especialização em uma delas. 

 O mercado de trabalho é amplo e necessita de pessoas capacitadas e qualificadas para tal: 

cidades exploram o ecoturismo e tem nos esportes de aventura seu grande foco; acampamentos e 

hotéis de lazer investem nessas práticas corporais para atrair as pessoas: tirolesa, bóia-cross, aulas 

de ioga, atividades recreativas diferentes; academias reproduzem indoor os esportes de aventura 

permitidos; empresas criam inúmeras provas que envolvem esportes de aventura e natureza, para 

todos os níveis, como as corridas de aventura, que se expandem a cada ano; empresas se 

especializam em treinar pessoas para essas práticas, e até as empresas que trabalham com a área 

de recursos humanos estão utilizando algumas atividades “alternativas”  para trabalhar problemas 

que surgem nas empresas, encontrar soluções para outros ou melhorar o relacionamento entre os 

funcionários. Então, como podemos fechar os nossos olhos para o que está acontecendo 

atualmente?!  

 

 



As práticas corporais “alternativas”- viabilidade coerente com a realidade 

 

Seria interessante, então, que as práticas corporais relacionadas anteriormente fossem 

discutidas e vivenciadas no meio acadêmico e nas escolas.  

Neste momento consigo visualizar duas alternativas, para as escolas, de como isso pode 

acontecer, sendo uma não excludente da outra. A primeira é a realização de passeios 

pedagógicos, onde as classes são levadas, por empresas especializadas, para os locais onde essas 

práticas corporais alternativas são realizadas. A segunda é o oferecimento das atividades 

possíveis dentro da própria escola, com a adaptação de materiais e espaços, quando necessário, 

permitindo a vivência aos alunos de atividades semelhantes aquelas que são oferecidas em outros 

locais, onde a criatividade pode aguçar a vontade de praticar atividades de lazer diferentes, dentro 

e fora da escola, proporcionado a educação para o lazer (Marcellino, 1987). 

Em qualquer local, seja na grade curricular das universidades ou nas aulas de Educação 

Física Escolar, o professor, além de passar um conhecimento teórico, deve utilizar os recursos 

visuais para mostrar vídeos sobre a atividade em questão, trazer pessoas que possam demonstrar 

essa prática e dar depoimentos sobre ela, e se possível, realizá-la na prática, adaptando-a, se 

necessário. A troca de informações entre as pessoas que já vivenciam determinada prática 

corporal pode proporcionar uma riqueza de informações e mostrar a realidade que somente quem 

está nesse meio conhece. 

Também é importante que os professores enfatizem as práticas corporais que possuem 

maior congruência com a região em questão e as possibilidades e viabilidades de trabalho, 

mostrando a relevância da mesma como opção de lazer para as pessoas.  

A importância dessas práticas para os alunos das faculdades de Educação Física é, além 

da educação para o lazer, onde os alunos vão conhecer e vivenciar, com um olhar crítico, 

atividades diversas, contribuindo na formação desse aluno como pessoa, onde ele poderá 

expandir as suas vivências de lazer fora do cotidiano da faculdade, formar profissionais mais 

amplos, que possuem diretrizes de onde e como buscar mais informações sobre o que irá ser 

trabalhado, realizando essa atividade com maior qualidade e segurança.   

 Para os alunos da Educação Física Escolar e das faculdades, a vivência de algumas 

atividades dentro da grade curricular ou em passeios, o que permite a educação para e pelo lazer 

(Marcellino, 1987), podem ser uma das poucas oportunidades que eles terão, devido ao alto custo 

da maioria dessas práticas corporais, ou a preconceitos com algumas delas, ou ainda pelo medo 

da prática das AFAN’s, devidos aos acidentes que acontecem e ao risco que as atividades 

proporcionam, riscos esses que são quase nulos se as atividades forem realizadas por 

profissionais que seguem todas as normas de segurança. 

 Tenho, durante esse ano, juntamente com outro professor, ministrado uma disciplina que 

abrange as práticas corporais alternativas, para o 4º. ano de Educação Física Licenciatura e 

Bacharel da Universidade de Franca, obtendo grande entusiasmo dos alunos em relação à 

disciplina, além da alegria e curiosidade de poder conhecer, visualizar e participar de algumas 

práticas corporais que antes não eram abordadas na faculdade. Isso está despertando o interesse 

dos mesmos para várias atuações profissionais referentes ao tema, gerando discussões, pesquisas 

e principalmente, a visualização de mais uma opção como mercado de trabalho. E para mim, 

professora de Educação Física que também não vivenciei grande parte dessas práticas, além do 

árduo estudo e pesquisa, há um prazer enorme e uma alegria constante por poder conhecer e 

vivenciar atividades novas, motivando a prática de muitas delas nos meus momentos de lazer. 
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