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A CORPOREIDADE E O LÚDICO NAS SÉRIES INICIAIS

FABIANE M. E. DE QUADROS1, ELISABETE B. ACOSTA2

CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA

De acordo com os PCN, no século passado, a Educação Física (a partir de agora

cito como E F) esteve estreitamente vinculada às instituições militares e a classe médica.

Esses vínculos foram determinantes, tanto no que diz respeito à concepção da disciplina e

suas finalidades quanto ao seu campo de atuação e a forma de ser ensinada.

Nos anos 30, com o processo de industrialização, urbanização e o estabelecimento

do Estado Novo, a E F ganhou novas atribuições: fortalecer o trabalhador melhorando sua

capacidade produtiva e desenvolver o espírito de cooperação em beneficio da coletividade.

Durante as décadas de 60 e 70, a orientação tecnicista predominou em nosso

sistema educacional, operacionalizaram-se os objetivos com a substituição do lúdico em

favor das tarefas mecânicas (Bracht, 1992).

Na década de 80, como o Brasil não se tornou uma nação Olímpica, iniciou-se uma

profunda crise de identidade nos pressupostos e no próprio discurso da E F O que originou

uma mudança significativa nas políticas educacionais: a E F escolar, que estava voltada

principalmente para a escolaridade de quinta a oitava séries do primeiro grau, passou a

priorizar o segmento de primeira a quarta e também o pré-escolar. O enfoque passou a ser

o desenvolvimento psicomotor do aluno, tirando da escola a função de promover os

esportes de alto rendimento. Todas essas correntes têm ampliado os campos de ação e

reflexão para a área e aproximado das ciências humanas, buscando uma E F que articule as

múltiplas dimensões do ser humano.

O objetivo deste estudo, é refletir sobre as aulas de Educação Física e/ou recreação

nas séries iniciais do ensino fundamental buscando relacionar a importância da

corporeidade de do lúdico no processo de ensino aprendizagem.

CAMINHO METODOLÓGICO

A pesquisa realizou-se em três etapas: visitação, observação e entrevista. A

primeira etapa foi a visitação a fim de estabelecer um primeiro contato com os professores,
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seguida da observação das aulas em sala de aula e no pátio, esses momentos foram

fundamentais para nortear as entrevistas.

Todas as entrevistas foram gravadas e devidamente autorizadas pelos entrevistados,

professores da 3ª e 4ª séries do ensino fundamental de duas escolas públicas do município

de Rio Grande.

Durante a fase de observação das aulas de E F ou recreação, foi possível notar que a

maioria das atividades feitas no pátio eram livres, os alunos escolhiam principalmente

futebol (na maioria meninos), caçador, amarelinha, pega-pega e alguns ouviam música e

faziam coreografias (na maioria meninas). Na sala de aula as brincadeiras eram

direcionadas e relacionadas aos conteúdos, como uma fixação. Mas as duas formas

abrangiam nitidamente a ludicidade e o prazer, é claro, de formas distintas. Sendo possível

refletir o sentido do lúdico nas atividades pedagógicas e sua estreita relação com os alunos

desta faixa etária.

De acordo com Daólio (2004, p.40) o individuo incorpora comportamentos,

conhecimentos, expressões, novas palavras, mais do que aprendizagem intelectual, adquire

conteúdo cultural, o homem aprende a cultura por meio de seu corpo.

Segundo Gilles Brougére (2003, p.106), essa visão que associa a educação ao

domínio da leitura e escrita, acaba por desconsiderar que há uma primeira educação

anterior ao domínio deste instrumento e passa particularmente pelos sentidos e pelo corpo,

com essa idéia o jogo e a brincadeira são essenciais ao desenvolvimento infantil, o

desenvolvimento do ser moral é baseado no desenvolvimento físico.

Essa diversidade de experiências precisa ser considerada pelo professor, não só nos

momentos de aula no pátio, mas em atividades que o aluno possa expressar-se

corporalmente em sala. As brincadeiras e os jogos incentivam a sociabilidade, auxiliam a

fazer escolhas, tomar decisões, resolver problemas, enfim contribuem para a autonomia.

Mais do que objetos de aprendizagem para os alunos, são um recurso para o professor

poder olhar, analisar e criar intervenções que auxiliem o desenvolvimento de seus alunos,

favorecendo a apropriação dessas novas competências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos relatos dos professores é sensível a necessidade de orientação, para que

se sintam mais seguros na elaboração de objetivos para suas aulas de E F, assim como, na

exploração do lúdico em sala de aula. Muitas vezes bastaria que suas práticas fossem vistas
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por um outro ângulo, com esse novo “olhar” sobre o caminho que já vem sendo traçado,

teriam maior convicção e apropriaram-se destes novos conhecimentos na própria prática.

Com a construção de propostas mais significativas que possibilitem uma nova

identidade no trato da corporeidade e em atividades lúdicas nas séries iniciais, levando em

consideração que o ato de brincar é fundamental na relação do individuo com o mundo e

na própria aprendizagem, estaremos possibilitando uma educação voltada para alunos

sujeitos de seu desenvolvimento, superando a idéia de aprendizagem somente como

processo mental.
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