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2.1.

GORPUTZA ETA GORPUTZ HEZKUNTZA HISTORIAN ZEHAR
Gorputz

Heziketaren

trataerak

eta

gorputzaren

inguruan

kultura

bakoitzak izan dituen iritziek historian zehar antzeko garapena izan dute,
Gorputz Heziketaren kontzeptua gorputza ulertzeko ikuspegitik sortzen baitzen.
Gorputz Heziketaren kontzeptua ulertzeko, zientzia-esparru honek bizi izan
duen garapenaren berri izatea eta errealitate horren osotasuna ezagutzea
ezinbestekoa da. Horrela, azter daiteke korronte bakoitzak gorputza nola
ulertzen duen, zeintzuk diren ematen dizkion balioak, zer-nolako ikaskuntza
eremutan hedatzen den eta zein iturri epistemologikotan oinarritzen den.

6. irudia: Gorputzaren balioak Gorputz Hezkuntzaren baldintzatzaile
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Ariketa fisikoen jatorria Behe Paleolitoan kokatzen da (80.000-60.000
k.a.). Dantzaren bidez, gorputzak, arimak eta izpirituak gorputz mugimenduan
adierazten zuten beren batasuna. Aldi berean, jolasa jaio zen, gozatzeko
helburuarekin eta bestelako etekinik gabe. Jarduera fisikoak jatorri kulturala du,
gizakiak biziraupenerako beharrezkoak ziren ekintzak soilik egiteari utzi zionean
sortu zen. Dantza atsegintasunaren eta festaren adierazgarria da, tribuaren
bizitzarako eta hainbat egoeratarako egokia.
Ariketa fisikoak garai hartan hainbat helburu zituen: biziraupenerako
sasoi fisiko ona lortzea, talde-kontzientzia (erritoei esker) sortzea eta
taldearekiko identifikazioa ere eskuratzea. Bi jarduera fisiko mota bereizten
ziren orduan: naturala, gizakiarena, gorputza lantzeko eta askatzeko balio
zuena eta kulturala, gerlariek ehiza erakartzeko egiten zutena, honek izaera
erlijiosoa zuen, tribuen babesa eta talde jitearen justifikazioa bilatzen baitzuen.
Gorputz Heziketa, ariketa fisikoak, kirola eta jolas antolatuak geroago
sortu ziren. Nahiz eta dokumentazio eskasa izan, hainbat herrialdetan kirol
adierazpenak bazirela froga daiteke, eta modu honetan, Txinan, Egipton, Indian
eta Kolonaurreko Amerikan hainbat taldetako jolasak ezagutzen dira.
Gorputzaren esanahia ulertzeko eta gorputz hezkuntzaren orientazioa horren
arabera aztertzeko, hurbilketa historikoa egingo dugu aro eta ikuspegi
ezberdinetan oinarrituta.
Antzinako Grezian, gorputzaren garrantzia izugarria izan zen; gaur
egungo entrenamendu sistemek eta fisilogiaren inguruko ikerketek grekoenak
hartzen dituzte abiapuntu gisa. Bestalde, mugimenduaren eta motrizitatearen
hastapen filosofikoak eta pedagogikoak ere Grezian sortu ziren. Hala eta guztiz
ere, gorputzaren kontzeptua garatuz joan zen garai batetik bestera.
Atenasen lehenengo olinpiada egin zen arte (k.a. 776. urtean), Grezia artzainen
lurraldea zen. Baina lehenengo olinpiada eta gero, pertsonaren garapen
integrala sortu zen olinpiadetarako prestatzeko asmoz. 7 urte bete arte umea
etxean hezitzen zen, eta 7 urtekin palestrara joan (borroka, filosofia eta
aritmetika ikasten zuten bertan). Gorputzaren eta arimaren perfekzioa lortu nahi
zuten. Gorputzaren perfekzioaren barruan ez zeuden bakarrik gaitasun fisikoak;
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edertasuna ere oso garrantzitsua zen. Gorputz Hezkuntza hezkuntza
normalizatuaren barruan zegoen, eta biek zeukaten neurri bereko garrantzia.
Baina hori aro arkaikoan gertatu zen.
Aro klasikoan, berriz, gorputzak garrantzi handiagoa jaso zuen;

Aro

Helenistikoan, berriz, Aristotelesi esker, gorputzaren eta arimaren arteko
distantzia oso handia bihurtu zen, arimari garrantzi handiagoa eman zitzaion,
gorputzaren eta arimaren arteko dualismoa sortuz Era berean, gorputzeko
zaintza mespretxatu egin zen. Jarrera horrek horrenbesteko garrantzia izan
zuen ezen gaur egunera arte ailegatu baita. Dena den, heziketa hau
gizonezkoentzat bakarrik zen; emakumeak ez baitziren pertsona Grezian.
Horrela, Homeroren idazkietan (VII. mendea k.a.) irakur daiteke gizonezko
libreek hainbat kirol-ekintzatan parte hartzen zutela, Ilíada eta Odisean irakur
daitekeenez.
Espartan, gerraren mehatxupean bizi zirenez, gorputza indartu behar zen
hiriaren defentsa militarrerako prestatuta egoteko. Gorputz Hezkuntza militarista
egiten zen, prestakuntza militar gogorra jasoz. Jarduera horiei balio moralak
atxiki zitzaizkien, horien artean, erresistentzia pertsonala, diziplina edota
herriarekiko

amodioa.

Atenasen,

demokraziarekin

batera,

gorputzaren

harmonia, oreka eta estetika jorratzen ziren, gorputzaren edertasuna zainduz
harmonia ziurtatzeko; Espartan, berriz, gorputza gerrarako tresna zen, eta
beraz, hura lantzeko dizplina gogorra jasotzen zen.
Erroman, berriz, edertasunak bere lekua galdu zuen, eta gorputzak bere
indarra,

dualismo

helesnistikoarekin

jarraituz;

indarrak,

kirolak

eta

entrenamendu atletikoak garrantzia galdu zuten eta hala jarraitu zuten
baztertuta sei mendean zehar. Hala ere, adierazpen ezberdinak ikus daitezke:
(1) zirkuarekin lotuta zeuden adierazpen fisikoak, krudelak eta indar
adierazpenak
Espartatik

zituztenak;

etorritako

(2)

gerrarekin

korrontea

zerikusia

zuten

(arraun-txapelketak,

adierazpenak,

borrokak,

gurdi-

lasterketak...); (3) joku olinpikoen izpiritua mantendu nahi zutenak (adimenezko
adierazpenak, izpiritu zaintzekoak, gimnasia higienikoa eta jarrera etiko eta
filosofikoa mantendu nahi zutenak). Baina Erroman gorputzak garrantzia galdu
zuen plazererako ez bazen. Hezkuntza dialektika eta oratorian oinarritu zen eta
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adierazpen fisikoak, profesionalizatu bakar batzuk kenduta, gorputza lantzeari
utzi zion. Bestalde, kristauek Erromaren degenerazioarekin lotzen zuten
gorputzaren balioa. Zirkuan gorputza erabiltzen zen heriotzarako, eta Erromako
aristokraziarentzat gorputza friboloa zen zerbait zen.
Erdi Aroan, eta kristautasunarekin batera, gorputz heziketa hil egin zen,
nahiz eta gimnasia medikuak jarraitu egin zuen; edozein kasutan, helburu
hezitzailea zuten gorputzeko jarduerak desagertu egin ziren. Hala, gorputzaren
dualismoak indarra hartu zuen; gorputza pertsonaren alde txarra zen, eta alde
ona eta zaindu behar zena arima zen, gorputzak bekatua sortzen zuela sinisten
baitzen. Grezia klasikotik hona Santo Tomas de Aquino izan zen lehena
gorputza eta arima adiskidetzen saiatzen, eta horrela, gorputza eta arima ezin
direla banatu (elkarrekiko lotura dutela) esan zuen.
Beste aldetik, nobleen artean gerrarako prestakuntzak bizirik jarraitu
zuen; zaldunak gudarako prestatzen ziren, baina zirku izaerako ikuskizunak eta
Joku Olinpikoak debekatu egin ziren. Garaiko ikuspegi eskolastikoak ariketa
fisikoak, jolasak, gorputz garapenerako ekintzak baztertu egin zituen, eta
izpirituaren garapena bultzatu.
Errenazimenduan, gizaki klasikoaren ikuspegira itzuli zen, gizakiaren
gaitasunen arteko oreka bilatuz. Modu horretan, Galenoren testuak berpiztu
ziren Mercurialis-i esker, eta honek hiru gimnasia mota bereiztu zituen:
gimnasia-medikua (osasuna lortzeko ariketa fisiko moderatua egin behar dela
esaten du); gimnasia militarra (gerrarako prestatzen duena) eta gimnasia
biziotsua edo atletikoa (indarra lortzen da, baina ez dago osasunarekin lotuta,
baizik eta lehiaketak irabaztearekin). Osasunaz gain, hezkuntzan eta
pedagogian gorputza eta mugimendua agertu ziren. Victorino de Feltrek
gorputz heziketa ezarri zuen hezkuntza curriculumeam, eta “Giocosa” etxea
martxan jarri (pentsio moduko bat zen eta bertan, berrikuntza pedagogikoa
egiten zen, gorputza eta izpiritua harmonian jartzen ahaleginduz). Luis Vivesek
jolasaren balio pedagogikoa aldarrikatu zuen.
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bideratutako

ikuspegi

higienista

eta

terapeutiko honek, aire garbia, ariketa, atsedena eta elikadura zaintzea
aholkatzen du. Jesuitek diote lana egiteaz gain, jolasak ere tartekatu behar
direla, gorputza zaindu egin behar delako.
XVII. mendean heziketa fisikoa erabat baztertuta gelditu zela esan ohi
da. Bizitzeko era aldatu egin zen, gerretara gudari profesionalak joaten ziren,
eta nekazal giroa amaituz joan zen hirikoaren alde. Gorputzaren heziketa
aldarrikatu zen, adimenaren osagarri gisa.
Locke-k dioenez, haurrak gorputza du, eta hau ere, indartu eta hezi egin
behar dugu, gorputza izpirituaren heziketaren oinarria baita. Heziketa fisikoak
heziketa orokorra indartzen du, eta heziketa fisikoari ondoko helburuak
ezartzen dizkio: osasuna, ohitura egokiak, higienea, elikadura; gorputza
menperatu egin behar da izaera eta moraltasuna bideratzeko; aisialdia, jolasa
eta gozamena landu egin behar dira arima lasai egon dadin.
Rousseau-k, Naturalismoan, izadira eta izpiritu askatasunera itzultzeko
beharra aldarrikatu zuen, adimenaren formaziorako gorputza lantzea baliagarria
zela esanez. Locke-rengan oinarrituz, zentzumenen heziketa, higienea, jolasak,
kanpoko kirolak, erresistentzia eta biziraupena bereiztu zituen. Autore honen
ustez, umea berez ona da, eta gizarteak gaiztotzen du, beraz, naturan bizi bada
eta mugimendua era askean egiten badu, ez da horrenbeste gaiztotuko.
Jolasak eta mugimedu naturalak indar handia hartu zuten Rousseauren
proposamenean. Gorputz Heziketa Hezkuntza orokorrean txertatu zuen,
gizakiaren osotasunezko izaera lortzeko bide gisa proposatuz. Adimena
lantzeko, lehendabizi zentzumenak, gorputz adarrak, organoak landu behar
ditugula esan zuen.
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7. irudia: Gorputz Hezkuntzaren kontzeptua XVII. mendera arte
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Alemanian,

zenbait

egilek

(Basedow,

Dessau)

Gimnasia pedagogikoa izeneko metodologia ezarri zuten Lehen Hezkuntzako
curriculumean, eta Gorputz Hezkuntzako eskola-programak agertu ziren, bai
ikasleentzako, bai irakasle gisa prestatzen ari zirenentzako. Guts Muths-en
ustez, gimnasia pedagogiaren atala da, izan ere, osasunean duen garrantzia
handia da. Rousseauren hastapenak jarraituta, natura eta kulturaren uztarketa
bultzatu nahi zuen, eta gimnastikako metodologia praktikoak sortu zituen.
J.H. Pestalozzi (1746-1827) suitzarrak osotasunezko gizakia lortzeko lan
egin zuen (gorputza, bihotza eta arrazoia), atal horien arteko oreka
harremanetan jarri nahian. Gizakia, berez, alferra, ezjakina, eta beldurtia da;
horregatik, ariketa fisikoa egiteak sistematikoki pertsona hezten du ohitura
egokiak landuz; horretan oinarritu zuen Pestalozzik Gorputz Heziketaren
garrantzia.
XVIII.

mendeko

joerak

XIX.

mendean

sortutako

gimnasiako

mugimenduen oinarri izan ziren. Guts Muths eta Pestalozziren jarraitzaileek
gimnasia suediarra sortu zuten, besteak beste, akats posturalak zuzentzera
bideraturikoa.
XIX. mendean, ikuspegi berri bat azaldu zen: gizabanakoaren gaitasun
motorrak, adimenezkoak eta moralak, gizakiaren nortasunaren garapenerako
lagungarritzat jo ziren. Eskola teorikoa alde batera utzita, metodologia
praktikoen beharra sumatu zen, eta jarduera fisikoa ulertzeko moduaren
arabera, eskola ezberdinak sortu ziren:
• Alemaniarra: Jahn (1778-1852) eskola honen ordezkaria da, eskola
honetako jarraitzaileek Guts Muths-i, Basedow-i eta Rousseau-ri
jarraitzen diete, esparru irekietan landutako kultura fisikoa aldarrikatzen
dute, ezaugarri soziopolitikoekin oso lotuta. Militarista eta akrobatikoa
zela

diote

(Langlade

eta

Langlade,

1986).

Honek

egitura

paramilitarretan alemaniako gazteria Napoleonen aurka prestatu eta
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berotu nahi zuen. Alemanian debekatu egin zen eta aldameneko
herrietara joan ziren.
• Suediarra: Guts Muths-en gimnasia pedagogikoa Danimarkara ailegatu
zen Nachtegall-en bidez, eta modu honetan, Ling-ek Guts Muths-en
ideak ezagutu zituen. Ling-ek gorputza eta jarrerak lantu zituen, helburu
ezberdinekin: terapeutikoa, zuzentzailea eta prebentzio-helburua. Ling
gimnastika suediarraren sortzailea da. Ariketa arrazionalizatzea bilatzen
du, giza gorputza era orekatuan prestatu nahian; horretarako,
anatomiaz eta fisiologiaz baliatzen da. Bere gimnastikak lau atal ditu:
pedagogikoa (osasuna eta gorputzaren garapen armonikoa bilatuz,
nekearen aurkako erresistentzia garatu nahi du); militarrra (borrokak,
esgrima... oinarri pedagogiko batekin erakusten ditu); medikua
(ortopedikoa batez ere, jarrera ez-egokiak zuzentzeko); estetikoa
(adierazpeneko jarduerak).
• Frantziarra: Amorósek (1770-1848) eta Hérbertek eredu naturala
bultzatzen dute. Ariketa fisikoarekin batera hainbat helburu lantzen
zituen: ezagutzekoak, afektiboak eta psikomotorrak, eta hala, garapen
erritmikoaren bidez, gaitasun motorren hobekuntzaren bidez, ohitura
higienikoen bidez gorputz orekatu eta osasuntsua eskuratu nahi du.
• Ingelesa: T. Arnold (1795-1824). Rugbyra iritsi zenean ordura arte
egiten ziren jolasak irizpide hezitzailera egokitu nahi zituen, eta joko
garbia, gizatasuna, zuzentasunezko leia jatorra eta antzeko kirolbalioak barneratu zituen. Estatu Batuetan, Europan ez bezala, kirol
jarduerak gimnastika ordezkatzen du hezkuntzaren eremuan.
XX.mendean korronte ezberdinak sortu ziren. (1) Korronte errritmikoa:
honen barruan hainbat autore sartu daitezke eta bakoitzak bere eskola sortu
zuen, adibidez, Dalcroze (gimnasia erritmikoa musikarekin); Ducan, Laban eta
Wigmann (mugimendu adierazkorra); Duncanek dantzarientzako teknika eta
prestakuntza fisikoa jorratu zuen; Bodek, bere gimnasia modernoarekin,
aurreko ereduen gimnasiari adierazkortasuna erantsi zion; Medau (bere
gimnasia organikoarekin). (2) Korronte naturala: Gaulhofer-ek eta Streicher-ek
gimnasia natural austriarra sortu zuten. Konpetitibitaterik/ Lehiakortasunik
gabeko gimnasia bultzatu nahi zuten, ariketa bakoitzaren izaera pedagogikoa
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bultzatuz. Mugimendu naturala eta jarduera antolatuak nahiago izaten zituzten
(jolas herrikoiak eta folklorea); geroago, Gerhard Schimdt-ek eskola-gimnasia
austriarra zabaldu zuen, akrobaziak, dantzak eta banakako zein taldekako
jolasak gehituz. (3) Gimnasia Neosuediarra, joera pedagogikoa (E. Björksten-ek
gimnasia femeninoa sortu zuen, eta mugimendu zurrunegiei erritmoa, estetika
eta adierazpena gehitu zizkien; N. Bukh-ek gimnasia konpentsatorioa sortu
zuen langileen malformazioak zuzentzeko asmoz, eta anatomian eta fisilogian
oinarritu zen; E. Falk-ek gimnasia eskolarra landu zuen, jarrera hobetzeko
asmoz, eta joera zientifikoa sortu zen. Hemen, Thulin-ek ez zuen gimnasia
pedagogikoa egiten). (4) Frantzian ere Hérbert, Demeny eta Popad-ek metodo
naturala jarraitu zuten garatzen.

8. irudia. Gorputz Hezkuntzaren kontzeptua XVIII. eta XIX. mendeetan

Bilakaera historiko honekin Gorputz Hezkuntzari buruzko ikuspegi
anitzak egon direla ikusten dugu; azken batean, bere ezaugarriak moldagarriak
eta aldakorrak dira, horregatik, Gorputz Hezkuntzako curriculuma oso aldakorra
izan da eta hala jarraitzen du izaten, batzuetan izaera pedagogikoak izan behar
du nagusi, baina beste batzuetan, berriz, osasunak, jolasak, afektibitateak eta
sozializazioak, errendimenduak, jarrerak, barneko inpultsoen adierazpen
libreak, gorputz adierazpenak eta komunikazioak... Honek zailtasun batzuk
dakarzkio programatze-lanari, eta helburuak, edukiak, metodologia edo
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ebaluaketa-irizpideak markatzen ditugunean agerian gelditzen dira zailtasun
horiek.
Zilegi litzateke pentsatzea pedagogía-irizpideek eta ikasle gehienen
onura psikologikoak eta sozialak izan behar luketela lehentasuna (beste interes
batzuk gaindituz). Ezinbestekotzat jotzen da kontuan izatea eskolaratze etapa
hauen derrigorrezko izaera (bai motibazio maila, bai gaitasunari dagokiona).
Denborak erakutsiko du etorkizuneko joerek nondik nora joko duten.

2.2.

IDEOLOGIAREN ARABERA GORPUTZAK JASO DUEN TRATAERA
XX. MENDEAN
Gaur egun hainbat ideologia daude batera, Benilde Vazquez-en ustez

(1989), honako hauek:
-

Ikuspegi

katolikoa:

Urtetan

Gorputz

Hezkuntza

katolikoak

(ikastetxeetan ematen zenak) oso ezaugarri bereziak izan ditu,
gorputza zaintzen zen bekatua uxatzeko, eta gorputza burua
indartzeko indartzen zen. Arima zaindu egin behar zen, arima ez
baita usteltzen heriotza datorrenenan, eta gorpua, berriz, bai.
Ideologia honentzako gorputza bigarren mailakoa da, ez bada
funtzionalitate militarra betetzeko.
-

Ikuspegi

Akrobatikoa:

Gorputz

Heziketa

eta

Kirola

“gorputz

akrobatiko” bat lortzeko praktikatzen dira. Errendimendua bilatzen da
beste

edozein

gauzaren

gainetik;

ariketak

erakusten

dira

demostrazioen bidez, eta test fisikoak eginez ebaluatzen dira.
Gorputz Heziketa mota hau metodikoa eta analitikoa da, eta
taldearen kontrola eta errendimendua ezinbestekoak dira. Apurkaapurka jarduerek askatasuna lortu dute, ez daude horren zuzenduta,
eta ez dira horren zorrotzak, baina gehienetan ikuspegi hau kiroletan
oinarritzen da. Kirola irakasten da txapelketa erreferentzia gisa
edukita. Saiatu da balio hezitzaileak erabiltzen, kirola sozializatzeko
bide egoki bat izan daitekeela ikusi dutelako, eta hala, gaur egun
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saiatzen da inor baztertuta ez uzten, eta aspektu ludikoak balioekin
batera eskuratzen.
-

Ikuspegi psikomotorra: “Gorputz pentsatzailea”. Psikomotrizitatean
oinarritzen den Gorputz Hezkuntza (hori Haur Hezkuntzan asko
zabaldu da), psikiatriaren eskutik sartu zen irakaskuntzan, arazo
motorrak eta arazo afektiboak zaintzeko. Hala, mugimenduak
pentsaeran eragina duela diote, eta pertsona osotasun bat bezala
ulertzen bada, umeak mugimenduarekiko kontzientzia hartzen badu,
buruko eragiketak hobetuko ditu. Honela, hiru portaera mota aurki
daitezke: oinarrizko portaera motorrak: oreka eta koordinazioa;
portaera neuromotorrak: nerbio sistema nagusiaren heldutasunarekin
harremanetan, lateraltasuna; portaera pertezptibo-motorrak, memoria
eta

kontzientziarekin

lotuta

(espazio-denborazko

pertzepzioak).

Psikomotrizisten ustez, portaera pertzeptibo-motorrak ondo garatzen
ez badira, umeak idazteko edo irakurtzeko arazoak eduki ditzake.
Lapierre-k dio afektu harremanak eragin handia duela ikaskuntza
guztietan.

Le

Boulch-ek,

berriz,

mugimendua

esperientzietan

oinarritzen dela. Aucouturier-ek, bere aldetik, jarduera librean jartzen
du bere indarra afektuak kanalizatuz adierazpen librearen bidez.

10. argazkia: Psikomotrizitatea.
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Ikuspegi adierazkorra: “Gorputz komunikatiboa”: Gorputz adierazpena
68.

urteko

maiatzean

sortu

zen.

Bat-bateko

komunikazioan

oinarritzen da arreta gorputzean jartzen delako. Gorputz adierazpena
eta kirola, bata bestearen aurka agertu dira beti, batez ere, hasieran.
Gaur egun, teknika guztiak onartzen dira. Gorputz adierazpenaren
barruan teknika eta mugitzeko eredu asko elkartzen dira, dantza,
psikomotrizitatea,

mimoa,

gorputz

adierazpeneko

teknikak,

antzerkigintza… gorputzaren bidez zerbait komunikatzeko tresna
bihurtzen dira, sormena eta bat-batekotasuna bultzatuz. Gorputz
adierazpena askotarikoa izan daiteke. Eszenikoa: publiko baten
aurrean mezu bat komunikatzen denean. Gorputz adierazpen
pedagogikoa: umearen kontzientziazioa gertatzen denean. Gorputz
adierazpen psikoanalitikoa: norberaren barruan gertatzen dena
azaltzeko. Gorputz adierazpen metafisikoa: espiritualitatea baloratuz.
-

Ikuspegi

soziomotorra:

Parlebas-en

psiko-sozio-motrizitatea.

Parlebas-ek Gorputz Heziketari sistematizazioa falta zaiola dio, teoria
eta praktikaren artean ez dagoela korrelazio koherente bat. Le
Boulch-ek bezala, pertsona osotasun bat dela dio, baina gizatalde
baten barruan sartuta. Taldeko kirolak harreman sozialetan oinarrituta
daude, eta hortik sortzen da soziomotrizitate hitza. Adierazle
garrantzitsuak ondokoak dira: seinaleak interpretatzen jakitea,
besteen portaera interpretatzen jakitea edota aurretik ikustea beren
asmoak.
-

Aisialdirako

ikuspegia

eta

kirol

alternatiboak.

80

eta

90eko

hamarkadetan jaio ziren, kirol tradizionalen aurrean alternatiba ziren:
aldaketa soziala zekarten, naturaren zaintza eskatzen zutelako, edo
birziklatutako materialak erabiltzen zirelako, emakumeen balioak
kontuan hartuz, behintzat, hala ematen zuen. Pertsonalizazioan
oinarrituta ekologiarekin harreman estua planteatzen zuten. Gorputza
kontsumorako tresna bat izanik, segurtasunik eza eta antsietatea
gainditzeko gorputza askatu behar zen. Azkenean, kirol alternatiboak
kontsumotik ihes egin nahian, kontsumoko sareetan erori ziren, kirol
tradizionalen egitura bera errepikatuz.
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Osasunaren ikuspegia. Gorputz Heziketa osasunarekin oso kezkatua
egon da, eta jarduera fisikoa konpentsazioa egiteko erabili da, ez
bakarrik errendimenduko onurak lortzeko, baizik eta gorputza
zaintzeko. Jarduera fisikoa osasuntsua izateko, maiztasun egonkor
bat izan beharko du,

neurrikoa eta esanguratsua zen ahalegina

eginez. Korronte honek bizitza estiloak aldatu nahi ditu, ariketa fisikoa
bultzatuz, nork bere bizi-kalitatea eta asebetetzea bultzatzeko.

2.3.

GORPUTZ HEZKUNTZAKO TRATAERA INTEGRATZAILEA
Gorputz

Hezkuntzaren

trataera

historian

zehar

gorputzaren

kontzeptuarekin baldintzatuta egon da, aldaketa sozialen eta kulturalen menpe.
Esan dugun bezala, gorputzaren inguruko ideologiaren arabera, Gorputz
Hezkuntzako trataera ezberdina izan da. Gorputz Hezkuntzarekin ohitura
batzuk

lantzen

dira,

gorputz-teknika

eta

erabilera

batzuk

bultzatuz.

Psikomotrizitateari esker, ikaskuntza prozesua zerbait orokorra dela ulertzen
da, pertsonaren mugimendua justifikatuz.

11. argazkia: Ez nauzu ukitu... ez du balio!

Kirolak sozializatzeko balio batzuk bultzatzen ditu, eta lan egiteko ohitura
batzuk.

Gorputz

sentimenduen

adierazpenak,

adierazpena

berriz,

bultzatzen
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errendimenduari. Gaur egungo Gorputz Heziketak ikuspegi guztiak onartzen
ditu; bakar bat hartuko balu, mugimenduaren ikuspegi murriztua izango luke.
Errekurtso pedagogiko asko kiroletatik datoz, edo jolasetatik, beste
batzuk Gorputz Adierazpenetik, edo beste metodologietatik. Edozein jardueramotor esperientzia motor bihurtzen da, alde afektiboa, kognitiboa eta soziala
ukituz, umearen pertsonalitatea finkatuz eta borondatea eta agresibitatea
bideratuz.

9. irudia: Gaur egungo heziketaren kontzeptua

Gaur egungo Gorputz Heziketak emakumeen baloreak kontuan hartu
beharko lituzke, baina norantza positiboarekin, emakumea baloratuz eta
onartuz, kontsumoa bultzatu gabe eta pertsonaren osotasuna, osasuna eta
aisialdirako beharra kontuan hartuta.
2.4.

GORPUTZAREN IKUSPEGIA GAUR EGUNGO GIZARTEAN ETA
KULTURAN (Zulaika, 2000)
Gaur egun gorputza jakintza-arlo eta diziplina ugaritatik aztertzen da.

Zientzia epistemologiko horietatik gauzatzen den analisiari heldu aurretik,
gizartean, kalean eta, oro har, hedatutako kulturan gorputzaz zer-nolako
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ikuspegia topa daitekeen azaldu nahi genuke. Izan ere, batetik, kontuan izan
behar dugu uste eta pentsaera horiek, azken batean, kulturaren beraren
osagaiak direla,; eta bestetik, zientziagizarteak dituen kezkak argitzen saiatzen
dela, arazo eta zalantza horiei irtenbidea aurkitzen ahaleginduz.
Hala ere, nabarmendu nahi genuke heziketa fisikoaren arloa gorputzaz
arduratzen dela, eta gorputza (hain zuzen ere) bai kultura, bai zientziaren
esparruan erdigune garrantzitsua dugula aspaldian, ezinbesteko erreferentea;
hala baieztatzen dute bere inguruan sortutako ikerketa eta argitalpen ugariek.
Edozein gizarteko gertaera epe kronologikotan mugatzea zaila gertatzen da.
Gorputzari dagokionez, adibidez, aldaketa-aro edo erritmo desberdinak bereiz
daitezke: motela (nekazal giroko gizartetik eredu industrialekora); azkarragoa
eta laburragoa (hainbat gizarte mugimenduk sortutakoak); erabat laburrak
(unean uneko moden araberakoak).
Garaiari dagokionez, aurreratutako gizarte industrialetan kokatuko gara,
60ko hamarkadako gazteen eta mugimendu feministen gertaeretatik urrun,
beraz.

Eremu

geografikoari

dagokionez,

mendebaldeko

herrialdeetara

mugatuko gara. Gorputzaren ikuspegiaz arduratzen garenez, esan beharrik ez
dago gure azterketa lurralde islamiarretara edo Asiara (esate baterako)
hedatuko bagenu, egoera erabat aldatuko litzatekeela. Mendebaldeko gizarte
aurreratuek laurogeiko hamarkadaz geroztik aldaketa eta krisi sakonak ezagutu
dituzte, bai gizarte, bai kultura eremuari dagokienez. Aldaketa hauek izaera
sozial, kultural eta ekonomikoaren arrazoiak dituzte jatorri gisa. Ez dago
adostasunik etorkizuneko bilakaera eta joera finkatzerakoan, ezta aroa bera
izendatzerakoan ere: industria, moderno, kristau... -ondorengoa (post), besteak
beste.
Adostasunik ezean, gure ikuspegi eta abiapuntua ondorengoa da:
egungo gizarteak gorputzari zenbaterainoko garrantzia eskaintzen dion kontuan
izanik, zenbaitek gorputza garai honetako ikur-ordezkatzaile edo isla gisa
aldarrikatzen du. Aldi berean, gorputzarekiko mesprezu eta agresibitatezko
jarrerak ere aurki ditzakegu. Kontraesanez betetako egoera nahasia, beraz.
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2.4.1. Gorputzaren kultura
Historian zehar, kulturaren ikuspegitik gorputzari luzaroan inolako baliorik
eskaini ez bazaio ere (Grezian salbu), aspaldian egoera aldatu egin da,
izugarrizko garrantzia ematera iritsiz. Zenbaiten ustean, fetitxe bihurtzera iritsi
gara, guztia baldintzatuz. Kultura garaikidearen bitartekari dugu hainbatentzat,
okelaren (haragiaren) birsortzea bizi dugula diote. Gisa honetako adierazpenak
eguneroko

bizitzan

ohikoak

ditugu.

Publizitateak

gorputz

gazte

eta

erakargarriak aurkezten dizkigu gorputzarekin zerikusirik ez duten produktuak
eskaintzeko; ikuskizunetan artisten gorputzek ekitaldiaren erdigunea osatzen
dute;

gorputzaren

gorespena

komunikabide

guztietan

aurki

dezakegu;

politikariek beren itxura eta irudia zorroztasunez zaintzen dute...
Eguneroko bizitzan gero eta jende gehiagok txertatu du jarduera fisikoren
bat edo gorputza zaintzera bideratutako ekimenen bat (aisialdian bereziki).
Garbi dago gorputzari izugarrizko garrantzia ematen zaiola, eskainitako nekeak
eta dirutzak horren lekuko. Jarduera hauek balio sozialak dituzte oinarrian,
jatorri edo iturburu gisa: osasuna, sasoi fisikoa mantentzea, estetika (modako
ereduetara hurbilduz), gozatzea, mugak gainditzea eta hobetzea... Garai
batean arrarotzat jotako jarduera horiek egun balorazio sozial indartsua
jasotzen dute. Izan ere, bizitza ulertzeko era asko aldatu da (aldaketa sozial eta
kulturalak, beraz). Aldaketa hau justifikatzen duten arrazoien artean honako
hauek aipatu ohi dira:
• Neke fisikorik gabeko lan jardueretara pasatu garenez, jarrera desegoki
eta sedentario hauei aurre egiteko aisialdian jarduera fisikoaren beharra
sortu da, aipaturiko hutsunea konpentsatu ahal izateko.
• Aisialdirako denbora ugaritu egin da (mekanizazio eta teknologiei
esker).
• Gorputzaren zaintzarako, eskaintza zabalagoa eta eskuragarriagoa
dugu.
• Biziraupena luzatu egin da eta hainbat ohitura aldatu (gaur egun, maiz,
norbera ez da arduratzen bere ondorengoen edo agureen zaintzaz).
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12. argazkia: Korri, korri, korri...!

Arrazoi kulturalek ere izan dute eragina zentzu honetan. 68ko maiatzeko
izpirituarekin sortutako gazteen eta feministen ikuspegiek berriz gorputzera
itzultzea ekarri dute. Aldarrakitu, erakutsi eta saltzen den gorputz gazte eta
lirain hori, finean, emakume gorputza dela esan daiteke. Garai haietan
gorputzaren askapena, iraultza politikoa, erabateko gozamena, bizitzaren poza
eta autoerrealizazioarekin identifikatzen zuten; egun inozokeria badirudi ere.
Mugimendu eta pentsaera haien ondoriotzat jo ditzakegu egungo
gorputzean oinarritutako hainbat jarduera: muskulazio- eta fitness-gelak,
aerobik-dance, gimnasia leunak... Orain ere bide katartikoz errepresioak askatu
nahi badira ere, iraultza politikoaren zentzua galdu egin dute, integrazioa dute
helburu. Duela gutxi arte kulturaren erdigunea arrazoia bazen ere, orain
gorputza sakralizatu egiten da. Gizarte eta pentsaera aldaketa hauen eraginez,
gorputza kulturaren balio garrantzitsuenentzat jotzen duen ideologia nagusitu
zaigula esan daiteke, korporeismo delakoa.
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2.4.2. Gorputzaren aurkako kultura
Gizarte garaikidean gorputzak duen garrantzia eta nagusitasuna
nabarmendu dugu. Hori dela eta, pentsa daiteke gorputzaz historikoki izan den
anbiguotasuna gainditu egin dela. Errealitateak, ordea, ez du horrelakorik
azaltzen.

Gorputzaren

aurkako

eraso

ugari

topatzen

ditugu.

Erlijio

unibertsaletan gorputz eta arimaren arteko bereizketa ahulduz doa aspaldian,
eta onartzen dute gorputza lantzea ez dela izpirituaren hobekuntzarako
eragozpena. Aldi berean, ordea, hainbat sekta berrik gorputzarekiko disziplina
eta zigor gogorrak aldarrikatzen dituzte.
Politikaren arloan, historian zehar aurkarien aurkako eraso fisiko eta
heriotzak hedatuak egon dira, eta egun ere, horrela jarraitzen dute. Guda, gerra
eta tortura teknikak teknologiekin batera aurreratzen dituzte. Lan arloan, neke
fisikoak kasu gehienetan desagertu egin badira ere, gorputzak hain
nabarmenak ez diren baina guztiz kaltegarriak diren eraso larriak jasaten
jarraitzen du.
Baina kontraesana dirudien arren, gorputzean eragin handiena duten
tratu txarrak ustez gorputza zaintzera bideratutako hainbat jardueratan
gauzatzen dira; zenbait kirol-jardueratan helburu nagusia aurkariaren porrota
da, kosta ahala kosta, horretarako edozein baliabide zilegi izanik (biolentzia
barne), eta ikuspegi hau beste alor eta gizataldeetara ere hedatu egin da.
Gorputzaren mekanizazio errepresibo honetan, errendimendua hobetzeko
asmoz, gorputzaren osasunarentzat kaltegarriak diren neurriak ohikoak dira.
Ekoizpenean, kontsumoan, aisialdian, ikuskizunen eta publizitateen eremuetan
gorputza manipulazio- eta esplotazio-tresna bihurtu da. Bestalde, ez dezagun
ahaztu egun eredu gisa aurkezten edo saltzen den gorputza, benetan
desorekatutzat eta patologikotzat jo daitekeela, hainbat eta hainbat pertsona
gaixotzea eraginez.
Amaitzeko,

beraz,

egungo

gizartean

gorputzak

duen

garrantzia

nabarmendu ondoren, bere inguruan dagoen anbiguotasuna eta ikuspegi
nahasi-kontrajarriak islatu nahi izan ditugu.
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ESKOLA ETA BERE FUNTZIO SOZIALIZATZAILEA. EMAKUMEA,
KIROLA ETA GORPUTZ HEZKUNTZA
Sozializazioarekin batera, pentsatzeko modu batzuk, baloreak, jarrerak,

bizi-itxaropenak eta portaerak ikasten ditugu, nork bere identitatea eraikiz
(Bosch, Ferrer, Alzadora, 2006); pertsonen sozializazioan eskolak eragina du,
baina ez da elementu bakarra. Modu honetan, neskek hainbat eremutan
eraikitzen dute bere identitatea: familian, eskolan, lagun-artean, jolasetan,
komunikazio-bideen bidez... (Garcia Colmenares, Alario Trigueros, 1996), eta
horrela, imitazioaren bidez pentsatzeko eta egiteko modu bat ikasten dute, arau
sozialak, rol sozialak eta estereotipo batzuk onartuz. Generoak ezberdintasun
sozial eta kulturalekin du zerikusia, eta portaerarekin lotzen da.

13.argazkia: Neska bat eskolan jolasten

Arenas-en ustez (1996:17) eskolak genero ezberdintasunak ez ditu
biguntzen;

aitzitik,

indartu

egiten

ditu.

Eskolako

tradizioan

genero

ezberdintasunak egon dira, emakumeari garai batean esaten baitzioten
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emaztea, laguntzailea, ama eta zaintzailea izan behar zuela (Salas eta
Sánchez, 1989; Arenas, 1996), eta honekin batera, emakumearen balore
tradizionalak honako hauek ziren: zuhurtasuna, obedientzia, mendekotasuna,
besteekiko zerbitzua, ordena... Modu horretan, tradizionalki emakumeek egiten
zituzten kirolak bere feminitatea zaintzen laguntzen zutenak ziren (dantza,
jarduera erritmikoak, igeriketa...), eta inola ere ez indarra, erresistzentzia,
arintasuna, ausardia edo erabakitzeko aukerak eskatzen zituzten kirolak, horiek
gizonezkoentzat zirelako.
Eskolak erakusten zuen gizonezkoa izatea inportantea zela, eta
emakumea izatea gutxiago izatea zela; modu horretan, transmititzen zen
nesken jolasak aspergarriak eta zozoak zirela, eta mutilen jolasetan neskek ez
zekitela, edo ezin zutela, edo beldurra zietela. Eskola mistoa ailegatu zenean,
neskek mutilen kirolak eta baloreak onartu behar izan zituzten, haiek baitziren
baliozkoak zirenak. Horrela, neskak hasi ziren futbolean jolasten, edo mutilen
kirolak egiten, beren burua baztertuta ez ikusteko. Mutilen kasuan, ez zen hori
gertatu, ez zuten beren burua behartuta ikusi dantza egitera, gehienetan
(Arenas, 2006; Scraton, 1995). Gaur egun, postulatu hauek ez dira baliogarriak,
nahiz eta pertsona askorengan horietako estereotipo askok bizirik iraun (eta ez
dakigu oso ondo zergatik). Nahiko arrunta da ikustea, gaur egun ere, kiroletan
nesken partehartzea txikiagoa dela, mutilek erabaki gehiago hartzen dituztela
eta mutilek irakaslearen arreta handiagoa bereganatzen dutela. Era berean,
familian neskak -mutilekin konparatuta- gutxitan estimulatzen dituzte baloiekin
jolasteko, salto egiteko edo korri egiteko. Gorputz Hezkuntzako tradizioa oso
biologista izan da, eta ikuspegi honetatik, neska eta mutilen arteko
ezberdintasunak naturalak direla diote. Gure ustez (Vizcarra et alt., 2007) hau
dena ez litzateke horrela izan behar, faktore biologikoez gain, beste faktore
batzuk ere kontutan hartu beharko genituzke.
Komunikabideetatik ere, telebistatik hasita, ez da asko lagundu, kirola
gizonezkoen esparru gisa agertzen baita. Telebistatik ematen diren mezuak eta
mezu tradizionalak nahiko gertu daude beren artean. Modu honetan,
publizitatean ikusten diren jostailuek emakumearen rol tradizionala indartzen
dute,

kirol-jarduera

agresiboetan
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gizonezkoak agetzen dira, eta iragarki askotan, emakumeak etxetik kanpo lan
eginda ere, etxera ailegatzen denean etxeko lanak ditu zain...
Kiroletan gizonezkoen kirolak agertzen dira, ez emakumezkoenak, eta
emakumezkoen kirolak agertzen direnean, askotan elkarrizketa taldean dagoen
gizonezkoari egiten diote (entrenatzaileari, lehendakariari...), eta nolabait,
emakumea eredurik gabe aurkitzen da, ez baitu jarraitzeko moduko eredurik,
batez ere, kirol jakin batzuetan (futbolean, adibidez).

14. argazkia: Zer? Sartu nahi duzu hemen?

Gure ustez, emakumezkoek eta gizonezkoek beste era batean ikasi
behar dugu bizitzen, emakume eta gizonezkoen artean berdintasuna bultzatuz;
horretarako, emakumeak sentitu behar du bera ere kontuan hartzen dela, eta
bere baloreek gizonezkoen balioen onarpen maila bera izan behar dute
(Herranz, 2006; Martin Casares, 2006).
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