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Resumo

Este ensaio teórico-metodo-
lógico tem ênfase na estrutura-
ção didática da Aula-Laboratório 
da Pedagogia da Corporeidade 
(ALPC), abordando a Educação 
Física como campo de interven-
ção, produtor de linguagem. 

A ALPC é apresentada em sua 
episteme semiótica, qualificando 
os três modos da experiência de 
aprendizagem: primeiridade, se-
cundidade e terceiridade, desdo-
bradas nas finalidades de Experi-
mentação, Conhecimento e Amor. 

Por fim, apresenta a metodo-
logia da ALPC organizando as si-
tuações de movimento por três 
categorias (Sentir, Reagir e Re-
fletir) e objetivando alcançar 
três efeitos cognitivos (Encantar, 
Singularizar e Generalizar).
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Abstract

This theoretical-methodolog-
ical approach study emphasized 
the Lab-Lecture Pedagogy of 
Corporality (ALPC) didactic struc-
turing, addressing the Physical 
Education as a field of interven-
tion as production of language. 
The ALPC is presented in its se-
miotic episteme, describing the 
three modes of learning experi-
ence: firstness, secondness and 
thirdness, unfolded in purposes 
of Experimentation, Knowledge 
and Love. Finally, it presents the 
methodology of ALPC organiz-
ing the movement situations into 
three categories (Feel, React and 
Reflect) and aiming to achieve 
three cognitive effects (Enchant, 
Singled and Generalize). 

Keywords: Class, Physical Edu-
cation, School, Play, Corporality

Introdução

Objetivamos neste ensaio teó-
rico-metodológico tratar sobre a 
estruturação da aula no ensino na 
Educação Física escolar. Entende-
mos que este artigo pode auxiliar 
os professores em suas escolhas 
e tomadas de decisão didáti-
cas de acordo com suas próprias 
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concepções de formação humana 
e ideário de educação e socieda-
de, partindo das necessidades de 
aprendizagem dos seus aprendi-
zes e dos interesses político-insti-
tucionais. Essa preocupação com 
a ressignificação da aula de Edu-
cação Física (EF) não é nova, há 
pelo menos três décadas de pes-
quisas que anunciam elementos 
para estruturação de aulas que 
ultrapassem os valores exclusivos 
da esportivização. Destacamos al-
guns, para efeito ilustrativo, tais 
como: valorizar a cultura corpo-
ral de movimento em suas varia-
das formas de expressão popu-
lar (DAOLIO, 1996); contemplar 
as questões de gênero para evi-
tar a exclusão de gênero (SOU-
SA; ALTMANN, 1999); adotar os 
princípios de inclusão, diversi-
dade, complexidade e adequa-
ção da atividade aos aprendizes 
(BETTI; ZULIANI, 2002); evi-
tar o bullying nas aulas de Edu-
cação Física (OLIVEIRA; VOTRE, 
2006). Além das recomendações 
presentes nas abordagens de en-
sino para Educação Física escolar, 
destacamos: crítico-emancipató-
ria (KUNZ, 2002); crítico-supe-
radora (COLETIVO DE AUTORES, 
1992); aberta à experiência (HIL-
DEBRANDT-STRAMANN, 2009), 
corpo-inteiro (FREIRE; SCA-
GLIA, 2003) e desenvolvimentista 
(GALLAHUE; OZMUN, 2003). 

A relação é enorme, mas para o 
momento nos é útil destacar o es-
forço de diversos autores em con-
tribuir na ultrapassagem da orien-
tação fisiológica tradicional de 
preparação física e treinamento 
técnico-desportivo: aquecimento, 

propriamente-dita e volta à cal-
ma. Não que este modelo não te-
nha seu lugar, é um escrito de 
saber, mas é preciso no mínimo 
ampliá-lo, porque a concepção 
de aprendizagem ativa, diversi-
dade cultural e formação humana 
para a autonomia foi incorporado 
à Educação Física brasileira, des-
de o final dos anos de 1980, des-
tacamos Freire (1989).  

Contudo, a lacuna sobre a es-
truturação de aula na Educação 
Física escolar brasileira ainda é 
um grande problema. A aula de 
Educação Física, por falta de uma 
sistematização clara e apresen-
tação de resultados ambíguos, é 
compreendida na escola por ges-
tores e demais colegas do ensi-
no, como sendo útil para os “alu-
nos liberarem” suas energias, já 
que na sala os “conteúdos inte-
lectuais” exigem contenção. Tal-
vez isso ocorra pela distância en-
tre as produções universitárias e 
as demandas dos professores na 
escola ou pelo descompromisso 
ético profissional de alguns pro-
fessores, como revela a pesquisa 
de Silvia e Bracht (2012).

Nessa direção de ressignifica-
ção, resolvemos apresentar nes-
te artigo a estruturação de aula 
da Educação Física pela Pedago-
gia da Corporeidade (GOMES-
-DA-SILVA, 2011; 2014). Dizer 
Pedagogia da Corporeidade (PC) 
significa historicizar o pressu-
posto de Assmann (1998, p. 34): 
“Somente uma teoria da corpo-
reidade pode fornecer as bases 
para uma teoria pedagógica”.  
E compreender a Educação, de 
modo geral, e a Educação Física, 
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de modo específico, como per-
tencente ao campo dos proces-
sos vitais, complexo sistema de 
interações cognitivas ou sígni-
cas com o mundo, portanto, uma 
prática de intervenção compro-
metida com produção de sentido 
ou linguagem. 

Trata-se de uma teoria peda-
gógica que vem sendo desen-
volvida por meio de pesquisas e 
programas de ensino pelo Labo-
ratório de Estudos e Pesquisas 
em Corporeidade, Cultura e Edu-
cação – LEPEC, desde o ano de 
2006. Visto que as pesquisas des-
te laboratório são sempre do tipo 
pesquisa-ação, fazendo inter-
venção didática junto à diferen-
tes grupos, portanto, o primeiro 
esforço teórico foi sistematizar a 
ação educativa da pesquisa junto 
às demandas dos pesquisandos. 

Nessa teoria a aula é compre-
endida como a única mestra da 
pedagogia, porque tudo é feito 
para ela e a partir dela, portan-
to, seu epicentro é didático. As-
sim foi o histórico do desenvol-
vimento da PC, pois antes dessa 
teoria sistematizar-se como dis-
cussão teórica pela fenomeno-
logia heideggeriana, semiótica 
peirciana e psicanálise freudia-
na iniciou-se pelas orientações 
às demandas de professores em 
formação e aos desafios do terri-
tório docente junto a escolares e 
outros públicos (idosos e depen-
dentes químicos). Essa estrutu-
ra de aula- laboratório da Peda-
gogia da Corporeidade (ALPC) foi 
também maturada durante duas 
décadas na supervisão de Está-
gio Supervisionado em Educação 

Física nas escolas públicas, tendo 
de dar respostas às questões de 
formação profissional e de apren-
dizagem significativa. 

A PC compreende as situações 
de movimento como o objeto de 
ensino da Educação Física e pivô 
da aprendizagem escolar, es-
portiva, de lazer e de promoção 
da saúde. O centro do processo 
e organização do ensino, nessa 
concepção, não está nos apren-
dizes fazendo suas experimenta-
ções motoras, nem nos profes-
sores tratando do conhecimento 
da Educação Física na escola: 
ginásticas, programas de trei-
nos (funcionais, resistidos, des-
portivos), danças, esportes, ati-
vidades recreativas ou de lazer, 
práticas coreográficas e/ou cir-
censes, exercícios terapêuticos, 
lutas, brincadeiras populares e 
tantas outras manifestações do 
jogo. Antes está no encontro da 
intencionalidade pedagógica do 
professor, do interesse do apren-
diz e da disponibilidade do am-
biente (físico e social). 

É o reconhecimento que a pro-
dução do conhecimento pedagó-
gico é de responsabilidade do pro-
fessor, com sua formação política 
e profissional, também do apren-
diz, com seus interesses sociais, 
motivações e cultura, bem como 
do ambiente construído para a 
aprendizagem, que incluí desde a 
estrutura física espacial, arquite-
tônica e material didático dispo-
nível, até a lógica de organização 
e funcionamento, implementado 
pelas gestões escolares e políti-
cas públicas. De modo que a con-
cepção de “mediação” na PC não 
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se restringe aos professores, com 
seus saberes de transposição di-
dática, mas a todo o ambien-
te gerado pela situação de mo-
vimento, por nós denominada de 
“zona de corporeidade” (GOMES-
-DA-SILVA, 2014). Até porque, 
a aprendizagem é compreendi-
da como uma ecologia cognitiva 
que envolve a coletividade sígni-
ca, formada por todos os seres 
(humanos e não humanos). Afir-
ma Levy, “cognição é o resultado 
de redes complexas onde intera-
gem um grande número de ato-
res, humanos, biológicos e técni-
cos” (LEVY, 1995, p. 144). 

O privilégio recai sobre as si-
tuações de movimento, geradas 
pela própria circunstância do en-
contro. O encontro é entre mes-
tre, aprendiz e ambiente. Não é 
possível compreender a PC sem 
considerar a implicação pedagó-
gica dessa tríade. O mestre ou 
professor é aquele, comprome-
tido politicamente com o bem da 
humanidade no planeta e atua 
despertando pelo conflito o “gozo 
da expressão criativa do conhe-
cimento” (EINSTEIN, apud ASS-
MANN, 1998, p.32). O aprendiz ou 
aprendente é aquele que aprende 
com a situação ou “agente cogni-
tivo que se encontra em processo 
ativo de estar aprendendo” (ASS-
MANN, 1998, p. 129). E ambiente 
ou meio é o que cerca ou compõe 
o contexto de aprendizagem, é o 
substrato espaço-temporal, téc-
nico e socioemocional do proces-
so de ensinar e aprender.  Sendo 
assim, ensinar é fazer conscien-
temente emergir experiências de 
aprendizagem e aprendizagem é 

envolvimento com o entorno, rea-
gindo as circunstâncias e reorga-
nizando-se como corporeidade.

Nessa perspectiva pedagógica 
da PC, o processo ensino-apren-
dizagem é complexo, envolve o 
encontro de três agentes (edu-
cador, educando e ambiente), 
trabalha com a situação emergi-
da deste encontro (zona de cor-
poreidade) e atenta aos efeitos 
produzidos na ambientação, seja 
das adaptações cognitivo-moto-
ras e transformações subjetivas. 
A compreensão é ecológica e on-
tológica, porque as situações de 
movimento são tratadas como 
modos de ser interagindo com o 
mundo, aprendendo a estar vivo 
numa relação vital, portanto, ex-
pansiva e criativa. 

Por isso a Educação Física é abor-
dada como campo de comunicação 
ou linguagem, por ser uma relação 
intermediada pela multiplicação dos 
signos, fundamentada numa trípli-
ce teorização: do ser-com-os-ou-
tros (HEIDDEGER, 2000), da semio-
se ou produção de sentido (PEIRCE, 
1995) e da simbolização psicanalíti-
ca (WINNICOTT, 1975). Portanto, as 
situações de movimento são inves-
tigadas e tratadas pedagogicamen-
te como modos de significar experi-
ências culturais de co-presença, da 
interação agente-ambiente e dos 
agenciamentos de subjetivação.

Decorrente desse pressupos-
to, tomamos a situação de mo-
vimento, como sendo o espa-
ço experiencial dos modos de ser 
corporeidade. Corporeidade é for-
ma viva em que vamos nos mol-
dando em correspondência ao en-
torno físico e histórico-cultural. É 
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nossa condição existencial (ma-
terial e imaterial) de vivermos ou 
de aprendermos a estar vivos no 
mundo circundante. É nossa con-
dição ecológica (natural, cogniti-
va e social) de adaptação regular 
ao mundo, ao tempo que adapta 
o mundo a si mesmo, por meio de 
ações e simbolizações. É o modo 
frequente de estabelecer essa in-
teração agente-ambiente, nos or-
ganizando na circunstância, seja 
pela ação realizada no mundo, 
seja a simbolização dessa ação 
interiorizada (GOMES-DA-SILVA, 
2011). Enfim, corporeidade, para 
a PC, é nossa condição de apren-
diz do viver no e com o mundo. 

A PC é uma teoria pedagógi-
ca, que vem se consolidando por 
meio de inúmeros resultados de 
pesquisas. Resultados no âmbi-
to escolar, da ampliação sensorial 
à responsabilidade ambiental na 
Educação Infantil e Ensino Funda-
mental I; no âmbito do esporte, 
com aprendizagens entre esco-
lares (Fundamental I e graduan-
dos de educação física) e treina-
mento entre paraolímpicos; no 
âmbito da cultura, com investiga-
ções das tradições da cultura po-
pular (futebol, samba, capoeira e 
danças folclóricas); no âmbito da 
saúde, para com idosos e depen-
dentes químicos. Estes resultados 
podem ser consultados em (SOU-
SA CRUZ, et. al., 2012; OLIVEI-
RA; GOMES-DA-SILVA, 2013; SO-
ARES; GOMES-DA-SILVA; RIBAS, 
2012; FIGUEIREDO JR; GOMES-
-DA-SILVA, 2011; RIBEIRO, et.al., 
2012; GOMES-DA-SILVA, et.al., 
2014; MARTINY; GOMES-DA-SIL-
VA, 2012; ANTÉRIO, GOMES-DA-
-SILVA, 2014; COSTA et.al., 2012). 

Como o paradigma é situacio-
nal ou ecológico, porque pensa a 
unidade organismo e meio circun-
dante, a PC está focada nas rela-
ções sígnicas entre os agentes e 
destes com seu ambiente. Sendo 
assim, a pergunta que este arti-
go objetiva responder é: Que es-
trutura da aula de Educação Físi-
ca favorece a produção de sentido 
como resultante da interação sig-
nificativa entre os participantes 
em seu ambiente? 

Aula-laboratório e sua 
episteme semiótica

Em resposta a essa questão 
problema iniciamos esclarecendo 
que atividade significativa da aula 
para a PC é porque ela compre-
ende as condições, processos e 
multiplicação dos signos, gestada 
durante a situação de movimen-
to. “Os signos interconectam es-
tados do mundo, portanto é uma 
entidade dinâmica, desenvolve-
-se num processo contínuo de 
significar [...] abrangendo des-
de os processos bioquímicos até 
à significação cultural” (GOMES-
-DA-SILVA; BETTI; GOMES-DA-
-SILVA, 2014, p. 603). De modo 
que a situação de movimento é 
compreendida como processo 
cognitivo de comunicação com 
o mundo, mediado pelos signos: 
ações e inações de professores, 
aprendentes e contexto espaço-
-temporal, técnico, histórico-cul-
tural e emocional-motor, assim 
adentramos no universo epistê-
mico da ALPC, que é a semióti-
ca da corporeidade (GOMES-DA-
-SILVA, 2011). 
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A ALPC parte do princípio que 
a aula é uma lição significativa, 
resultante da experiência de in-
teração, implicação e integração 
agente-ambiente. As aulas são ex-
perimentáveis com muitas e di-
versas situações de movimento, 
em especial, o jogo, eleito pela PC 
como a situação privilegiada den-
tre todas as outras. Assim, a aula 
é compreendida como uma semio-
se, produtora de engendramentos 
motores e subjetivos dado na in-
terpretação dos signos (MERREL, 
2003; GOMES-DA-SILVA; BETTI; 
GOMES-DA-SILVA, 2014). Essa 
atividade significativa acontece 
desde a interação com a qualidade 

dos espaços e materiais até a qua-
lidade da movimentação, na signi-
ficação de habilidades, conceitos, 
valores e crenças acrescidos. 

Semiose ou multiplicação dos 
signos, corresponde ao continuum 
de signo ou ideia afetando outro, 
numa cadeia infinda na direção de 
signos mais gerais. Ideia, em Peir-
ce, é o mesmo que evento, ação 
ou pensamento. E signo para Peir-
ce (1995, p. 115): “Um signo, ou 

Representamen é um Primeiro que 
se põe numa relação triádica genuí-
na para um Segundo, chamado seu 
Objeto, de modo a ser capaz de de-
terminar um Terceiro, chamado seu 
Interpretante, o qual se coloque em 
relação ao Objeto na mesma rela-
ção triádica em que ele próprio está, 
com relação a esse mesmo Objeto”. 
O primeiro é o que é, sem relação, 
é autossuficiente; já o segundo é o 
que mantém relação com alguma 
outra coisa e o terceiro é o que es-
tabelece a interação entre o primei-
ro e o segundo. Esse é o signo num 
movimento processual e inter-rela-
cionado como um nó borromeano, 
ilustrado por Merrel (2003, p. 164).

Para exemplificarmos a pers-
pectiva da ALPC como campo de 
intervenção para produção de 
sentido, resolvemos apresentar 
uma referência de aula que nos 
ajudará a pensar todo o restan-
te do artigo. A ilustração da fi-
gura 1 nos serve como parâme-
tro para o exemplo a seguir, que 
será com o ensino da pernada do 
nado crawl, cujo objetivo é alcan-
çar uma pernada rápida e forte. 

Figura 1 As categorias peircianas da experiência de aprender pela PC

Fonte: Adaptação de MERREL, F. Iúri Lótman, C.S. Peirce e semiose cultural. Galaxia, n.5, abril, 2003, p. 164
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Os aprendentes estão com difi-
culdades, apresentam uma per-
nada “dura”, então o professor 
planeja exercícios para a ação da 
pernada “solta”, mantendo o tra-
balho alto e relaxado com acele-
ração dos pés. 

Nessa perspectiva da semio-
se, o Representamen da aula é a 
intenção-ação do prof. em ensi-
nar a execução da pernada rápi-
da e potente com a sequência que 
planejou. Também é a intenção 
do aprendiz em executar a per-
nada sem se cansar tanto, para 
isso se dispõe, por livre vontade, 
em realizar a sequência sugerida 
pelo professor. Também é a pisci-
na, com água, e a placa ou pran-
cha disponível para o uso na exe-
cução da pernada. O Objeto é a 
realização da sequência proposta 
pelo professor, dada na situação 
criada, ou outra proposta surgi-
da pelos próprios aprendentes. É 
o encontro das atividades propos-
tas pelo professor com o envolvi-
mento dos aprendizes no espaço-
-tempo de jogo, em meio ao meio 
líquido e usando o material didáti-
co disponível (placas). No segundo 
está todo o esforço, desde a obser-
vação das realizações das perna-
das pelos colegas até sua ação pro-
priamente dita.  O Interpretante é 
a própria experiência de aprendi-
zagem, quando os aprendentes 
realizam a pernada, de modo fá-
cil e relaxado, mas potente e rá-
pido. E concluem compreendendo 
de maneira proprioceptiva (sentiu 
no corpo as mudanças) e verbal-
mente, ao se referir que a rapidez 

da pernada está proporcional ao 
seu relaxamento. 

A mediação da aprendizagem 
é a zona de corporeidade ou am-
biente comunicativo produtor de 
sentido em processo pedagógi-
co. Esse ambiente ou “ecossis-
tema comunicativo” é difuso e 
descentrado, porque envolven-
do todos os partícipes que estão 
imersos ao tempo que compõe 
a cena educativa. Portanto, há 
um deslocamento do centro da 
mediação, nem está nas fontes 
do saber nem nos atores do pro-
cesso educativo, mas envolve a 
todos no espaço-tempo oportu-
no. Não é o professor mediando 
o conhecimento para o aprendiz, 
mas a situação criada constituí-
da tanto pela presença entusias-
mada e sequência didática pro-
posta pelo professor, quanto às 
ações realizadas pelos apren-
dentes em meio às circunstân-
cias naturais e culturais. 

Daí porque o epicento da ALPC 
não é o professor nem o aluno, 
mas a circunstância criada por am-
bos no entorno. A situação de mo-
vimento é uma forma espaço-tem-
po, uma modelagem físico-química 
e psíquica-social cujo professor, 
como um maestro, “componen-
te da banda”, vai despertando os 
sons que serão produzidos pelos 
aprendentes, e ambos se encan-
tando com o realizado. A propo-
sição da ALPC é que haja expe-
riência de aprendizagem para 
mestres e aprendizes, por-
que um conjunto de operadores 
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cognitivos são acionados por am-
bos na circunstância, ou seja, na 
ecologia cognitiva todos os parti-
cipantes aprendem.  

Desse modo, os conteúdos da 
EF não são os temas da “cultura 
corporal”, como conhecimentos su-
postamente já prontos e disponí-
veis para o ensino concebido como 
transmissão conteudista, nem é 
um vazio de aprender a aprender. 
Mas são as situações de movimen-
to, signos que professor e apren-
dentes têm a tarefa de favorecer 
sua multiplicação, contando com 
a viabilidade e disponibilidade do 
meio. Em cada aula um duplo es-
forço, fruto da sensibilidade criati-
va de ambos para com a imprevisí-
vel situação emergida, requerendo 
novas habilidades (motora, so-
cial, conceitual, emocional) a par-
tir do conhecimento acumulado e 
do compromisso ético-político com 
a experiência de aprendizagem. 

A interação é o mediador, não 
há aula sem professor, nem mui-
to menos sem aprendiz, e os dois 
não existiram em aula sem o meio 
propício à realização. É no encontro 
agente-ambiente, numa progres-
siva relação com o entorno que o 
conhecimento vai se estabelecen-
do. Como numa espécie de graus 
de interatividade, presente nos 
processos de comunicação com o 
mundo a PC definiu três graus, con-
sequentes e cumulativos, poden-
do também ser regressivos, que 
são interação (percepção-ação), 
implicação (responsabilização) e 
integração (experiência de uni-
dade). Nessa compreensão de 

aprendizagem-envolvimento cada 
partícipe do processo se torna 
corresponsável consciente pela 
experiência de aprender e cuidar 
uns dos outros e de todos para 
com o planeta. 

E esta vivência personalizada e 
coletiva do aprender que torna esse 
processo vital na ampliação do ser-
-com-os-outros. Sendo assim, 
a ALPC é uma espécie de “obra 
aberta”, para usar uma expressão 
de Umberto Eco, já que sua for-
ma final depende da participação 
de diferentes “interpretantes semi-
óticos”, da ambiência da comuni-
cação afetiva e das possibilidades 
de improviso cognitivo motor. A 
aula não é propriedade de educa-
dor ou educandos, nem está total-
mente determinada pelo sistema 
de ensino, ou pela política ideoló-
gica do material didático, mas per-
tence ao encontro circunstancial, 
irrepetível e oportuno para o cres-
cimento ou expansão. 

A ALPC não está definida/fecha-
da pelo interesse-planejamento do 
educador, nem pelo interesse-ação 
dos aprendentes, mas por ambos 
em interação com o contexto físi-
co e social em que a aula se rea-
liza. Há uma corresponsabilidade. 
Educador, responsável pela provo-
cação ao conhecimento, entusias-
mo, despertamento do interesse 
e cuidado; educando, responsável 
por seu desejo de saber, por sua 
curiosidade ou necessidade de co-
nhecimento e cuidado de uns para 
com os outros. O ambiente ne-
cessita estar adequado à realiza-
ção da aula, implicando professor, 
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aluno, gestor, demais funcioná-
rios, sistema de ensino e das polí-
ticas educacionais. Desse modo, a 
“obra aberta” da aula encontra seu 
fechamento na forma espaço-tem-
po criada pela intercessão de todos 
os seus corresponsáveis 

O professor para compor a me-
diação dessa “aula aberta” neces-
sita compreendê-la como laborató-
rio, não apenas do ponto de vista 
da sequência propositiva, mas prin-
cipalmente da própria movimenta-
ção criada com os aprendizes. Por 
isso a PC vem desenvolvendo uma 
hermenêutica das situações de mo-
vimento para que o docente, mes-
mo em meio ao processo de inter-
venção, possa abstrair-se e analisar 
as ações e inações suas e de seus 
discentes. Nesse sentido, alguns 
métodos de análise da movimenta-
ção já foram sistematizados:

Quadro 1- Métodos de 
análise das situações de 

movimento como linguagem

 

Métodos de Análise 
ou Hermenêutica 
da Situação de 

Movimento

Implementações

1 Analítica-Existencial-
da-Movimentação

(Gomes-da-Silva, 2012; 
Sousa Cruz; Ribas, 

Gomes-da-Silva, 2015);

2
Expressão/

Conteúdo-da-
Movimentação

Gomes-da-Silva; 
Antério, 2014)

3
Audácia-Artifício-

Astúcia-da-
Movimentação

(Gomes-da-Silva, 2015)

4

Narrativa-da-
Movimentação: 

campos, códigos e 
música

(Gomes-da-Silva, 2011; 
2015);

5 Gramática ou lógica 
da Movimentação (Gomes-da-Silva, 2011).

Esta hermenêutica da PC não 
tem a finalidade de criar taxo-
nomias fixas ou desfiguradas da 
movimentação, numa espécie de 
dicionário, mas para captar a po-
ética da situação de movimen-
to e ajudar na compreensão da 
“obra aberta” ao professor. Por-
tanto, para descrever as signi-
ficações, referencialidades e in-
terpretações das situações de 
movimento em sua vivacidade, 
polifonia e encantamento, foram 
sendo criados: quadros analíti-
cos, protocolos observacionais 
gerais e súmulas para cada jogo 
ou aula realizada. A finalidade 
destes métodos é examinar a 
experiência de aprendizagem de 
cada aula ou jogo, inventarian-
do graus de interatividade, co-
nhecimentos adquiridos, enfim, 
os modos de ser ou corporeida-
de que estão configurando-se 
nas situações de movimento. 

Aula-laboratório e 
suas finalidades

A ALPC objetiva a experiên-
cia de aprendizagem de profes-
sores e aprendentes, conforme já 
explicitamos anteriormente. Essa 
meta é alcançada quando a aula 
se torna ecologia cognitiva, ou 
ambiente de interação, implicação 
e integração, como graus de en-
volvimento com o aprendido, que 
passamos a denominar de Experi-
mentação, Conhecimento e Amor. 

Experimentação é interação 
agente-ambiente não mediada por 
representações mentais, já que 
as informações disponíveis para 
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o agente são efetivamente per-
cebidas e regulam suas ativida-
des, mas como percepção-ação, 
na perspectiva ecológica de Gi-
bson (1986). A experimentação 
não se encerra nela mesma, há 
uma finalidade última; a PC al-
meja contribuir na formação do 
ser brincante, este que aprende 
com a circunstância, tornando-se 
um com ela (GOMES-DA-SILVA, 
2011). Esta formação está atra-
vessada pelo configurar-se com 
Conhecimento e Amor. 

Conhecimento é envolvimento 
com o entorno, seja o bebé “co-
nhecendo” o peito na mamada, 
seja o paciente terminal lidando 
com os aparelhos e órgãos em fa-
lência. Este envolvimento com o 
entorno, que pode ser o peito ma-
terno ou às galáxias, corresponde 
ao envolvimento consigo próprio, 
porque há de haver produção de 
sentido ou linguagem gerada no 
organismo e na subjetivação. 

E o Amor é o terceiro, aque-
le que estabelece o entrelaça-
mento congruente do primeiro, 
informações ambientais disponí-
veis, com o segundo, que é agir 
no entorno de modo implicativo. 
O amor, não é aqui sentimen-
to romântico, mas envolvimen-
to integral com a circunstân-
cia é a qualidade da presença 
do ser no mundo; é o mediador 
das ações e responsabilizações. 
Amar é estabelecer relaciona-
mento integral com o outro, en-
carnando-o ou simbolizando-o. 
A aprendizagem, nestes ter-
mos é contínua, ocorre em to-
dos os espaços em que haja pos-
sibilidade de experimentação e 

conhecimento-envolvimento. E 
mais, desenvolve-se por toda a 
vida. Assim amor é força con-
gruente capaz de unir educan-
dos e educadores em relação ao 
mundo, envolvendo-os em ações 
estéticas, éticas e lógicas. 

Devido a influência da cosmo-
logia peirciana, a ALPC tem a fi-
nalidade do envolvimento com 
o cosmos, numa passagem triá-
dica: interação, implicação e in-
tegração. O fim do conhecimen-
to é a integração, que é o amor, 
esse “sentimento vivo de uni-
dade”. Baseado no agapismo de 
Peirce, há três formas de evolu-
ção. Primeiro, por variação ale-
atória (darwinismo), doutrina do 
tiquismo como o acaso absolu-
to regendo o universo. Segundo, 
por necessidade mecânica (ne-
cessitarismo), doutrina do anan-
cismo como força da circuns-
tância e, por fim, por poder de 
simpatia ou amor (evangelicalis-
mo), doutrina do amor (ágape), 
lei do amor cósmico criativo. Es-
clarece Peirce:

[...] o crescimento vem apenas 
do amor, não digo do auto sa-
crifício, mas do impulso ardente 
de preencher o mais ato impulso 
do outro[...] A filosofia que tra-
ço do evangelho de João é que 
esse é o modo pelo qual a mente 
se desenvolve; o mesmo é válido 
para o cosmos, e à medida que 
ele ainda é mente e por isso tem 
vida é capaz de futura evolução. 
O amor, reconhecendo os ger-
mes da amabilidade no ódio, gra-
dualmente aquece-o para a vida 
e torna-o amável (PEIRCE apud 
IBRI, 2005, p. 195).  
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Os modos de evolução se com-
pletam, primeiro o tiquismo, em 
que a atuação do acaso aproxima 
signos livremente; depois o anacis-
mo em que há uma interação ne-
cessária entre os signos. Contudo, 
como modo de operação da lei na 
secundidade, é o terceiro, o amor 
criativo, que exerce o papel media-
dor, devido ao seu caráter agluti-
nador e contínuo. É pelo amor que 
associamos o particular ao geral e 
experimentamos uma unidade do 
contínuo cósmico, mediando inte-
rioridade de exterioridade, objeti-
vidade e subjetividade. A PC supõe 
que é pelo agapismo que chega-
mos ao ser brincante, esse “sen-
tir-se um com o outro”, uma ex-
periência de aprendizagem que 
objetiva afetar a todos e em todas 
as aulas, mesmo que seja minima-
mente. Mas compreende que esse 
interpretante, pode afetar a perso-
nalidade coletiva da turma, como 
pode afetar apenas um dos apren-
dizes, devido seu maior acervo de 
experiências ou maior esforço; 
ou ainda, afetar um dos aprendi-
zes, não por esforço ou competên-
cia, mais por sua maior abertura 
e sensibilidade para com o novo, 
numa espécie de “pressentimento 
de gênio”.

Seja como for, a ALPC tem 
o fim de multiplicar os signos, 
pelo aumento do amor ou do po-
der aglutinador e criativo. Isso 
porque a PC insiste na semio-
se genuína, ou seja, para ha-
ver experiência de aprendiza-
gem completa deve haver em 
cada aula: Experimentação, que 
é percepção-ação; Conhecimen-
to, que é envolvimento com o 

mundo externo e interno, produ-
ção de linguagem e Amor, que é 
sentimento de um, criação. 

Portanto, se a aula for apenas 
Experimentação é uma aprendi-
zagem de “mãos/pés, sem cabe-
ça”; hipertrofia muscular e atro-
fia de argumentação, à exemplo 
da pintura de Tarsila do Amaral, 
“Abaporu”. Essa obra, que deu 
origem ao Movimento Modernista 
Antropofágico, serve para ilustrar 
um modelo educacional polariza-
do, opondo-se ao modelo de es-
colarização tradicional, cartesia-
no, idealista e fragmentado, que 
separa corpo-mente, meninos de 
meninas, disciplinas, seriação e 
muitas outras descontinuidades. 

A ALPC também não valoriza 
um Conhecimento sem ter passa-
do pela Experimentação. Porque 
a aprendizagem que desconside-
ra a percepção, seria a imagem 
da “cabeça, sem mãos/pés”, a 
exemplo do mural “A Formatura” 
de José Clemente Orozco. Pela 
descrição de Rubem Alves: “um 
professor, alto, magro, cadavéri-
co, verde, entrega ao seu discí-
pulo, também alto, magro, cada-
vérico, verde, a prova final do seu 
saber: o diploma, um feto mor-
to, dentro de um tubo de ensaio” 
(ALVES, 1994, p. 45). Uma edu-
cação contrária ao corpo, que hi-
pervaloriza as muitas letras, o 
amontoado de informações, em 
detrimento aos universos experi-
mentáveis, logo atrofia corporal.  

Também para a PC não bas-
ta o primeiro e o segundo, sem 
estar mediado pelo terceiro, o 
Amor, porque seria uma educa-
ção de “mãos/pés e cabeça, sem 
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coração”, sem entranhas, sem a 
emoção do transbordamento ou 
do êxtase. Cognição e motrici-
dade sem amor, seria educação 
sem intuição, imaginação e cria-
tividade. Eleva-se a potência dos 
saberes e competências, em de-
trimento da sensibilidade, do en-
volvimento de mãos e pés para 
consigo, com o outro e com o 
cosmos. Na perspectiva da PC o 
objetivo é formar o ser brincan-
te que é perceptivo (experimen-
tação), ético (conhecimento im-
plicado) e amoroso (no fluxo do 
cosmos criativo). 

A experimentação/percepção 
deve resultar num conhecimen-
to, que não está voltado apenas 
para o mundo externo das cos-
mologias ou microbiologias, mas 
também para as emoções, repre-
sentações conscientes e projeções 
inconscientes. A percepção total, 
compreende os processos intero-
ceptivos, proprioceptivos e extero-
ceptivos. O conhecimento completo 
envolve o conhecer e o conhecer-
-se, de modo significativo, portan-
to, comunicação e linguagem. E 
percepção e conhecimento estão 
destinados ao aumento do amor, 
até porque é por ele que o universo 
cresce e se expande. 

Amor é mediação, como qua-
lidade que põe em movimento o 
Primeiro em relação ao Segun-
do, as percepções e ações em re-
lação aos conhecimentos organi-
zados ou significados. É o amor 
quem coordena as operações de 
experimentar e conhecer. O que 
confirma Maturana (2002, p. 170) 

ao dizer que: “o emocionar é o 
um aspecto fundamental do ope-
rar animal que nós também exi-
bimos[...] a existência humana 
se realiza na linguagem e no ra-
cional partindo do emocional[...] 
as emoções são disposições cor-
porais que especificam domínios 
de ações. Esse domínio de ação 
compreende das ações motoras 
às ações políticas, conforme disse 
(Che) Guevara, ao responder em 
entrevista (1964) o que mobiliza-
va o revolucionário: 

Devo dizer, correndo o risco de 
parecer ridículo, que o verdadei-
ro revolucionário é movido por 
sentimentos de amor. É impos-
sível imaginar um autêntico re-
volucionário sem esta qualidade. 
Talvez seja um dos grandes dra-
mas do dirigente; este deve unir 
a um espírito apaixonado uma 
mente fria, e tomar decisões do-
lorosas sem que nenhum múscu-
lo se contraia. Os nossos revolu-
cionários de vanguarda têm de 
idealizar esse amor aos povos, 
às causas mais sagrada, e torná-
-lo único, indivisível. Não podem 
mostrar a sua pequena dose de 
carinho cotidiano tal como faz o 
homem comum2.

Esse projeto educacional da PC, 
ou a finalidade existencial e políti-
ca de propagação do amor em ple-
no conhecimento e total percep-
ção foi apresentado, muito tempo 
atrás pelo apóstolo Paulo escre-
vendo aos seus educandos de 

2 Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967), médico de 
profissão, talvez o maior exemplo de revolucionário do 
mundo moderno, texto de uma entrevista na ONU em 
1964 e publicado em “El Socialismo y el hombre en 
Cuba” (12/03/1965).
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Filipos, diz ele: “Que o vosso amor 
aumente mais e mais em pleno co-
nhecimento e toda percepção” (Bí-
blia Sagrada, Filipenses 1:9).

Eis a finalidade da PC: Expe-
rienciar, porque esta é a abertura 
percepto-motora à circunstância; 
Conhecer, porque é a comunica-
ção com o mundo e sua repre-
sentação. E Amar porque é a ex-
periência de integrar o vivido e 
o conhecido como integrado a si 
mesmo. Amor é transbordamen-
to da alegria de existir por agir 
de modo integrado no mundo.  A 
PC, portanto, é uma teoria peda-
gógica que reconcilia: mão-cabe-
ça-coração-circunstância; por isso 
mesmo, confronta-se com um sis-
tema educacional, sociocultural 
e político-econômico hegemôni-
co, orientado na perspectiva frag-
mentada da produção e consumo. 
A PC objetiva ensinar mais que 
uma conduta individual de movi-
mentação, mas o próprio modo 
de organizar a vida pelo princí-
pio do ser brincante, que nada 
mais é que aumentar o amor pela 

experimentação/percepção e pelo 
conhecimento implicado do mun-
do e de si mesmo. 

Aula-laboratório e 
sua metodologia

Como proposição metodológi-
ca, a ALPC elegeu o jogo como 
conteúdo e meio de ensino. Por 
entender que é a situação de jogo 
que convoca e provoca os parti-
cipantes a se envolverem com a 
situação e a perceberem-se na 
ação, como condição de jogar. 
Essa atitude vivida no jogo e re-
fletida, favorece a aquisição da 
consciência de presentidade. Isso 
porque a característica do espa-
ço-tempo habitado com o brincar, 
é a atenção no instante presente. 
O jogo ensina que é suficiente o 
sentir-se inteiramente vivo ao re-
alizar-se em ações cada vez mais 
elaboradas. A contínua atenção 
e ação durante os jogos capacita 
os jogadores à movimentos cada 
vez mais elaborados, que che-
gam a ser perícias argumentati-
vas. Portanto, o jogo é o núcleo 

Figura 2 Finalidades da Aula-Laboratório 
da Pedagogia da Corporeidade
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cognoscente da PC, seu epicen-
tro, a partir do qual intervém 
para a promoção da saúde, cul-
tura, esporte, lazer, enfim, o de-
senvolvimento humano em seu 
ecossistema planetário.

A estrutura da ALPC é um con-
vite a entrar no jogo. Não há im-
posição, nem hierarquia, mas exi-
gência de desempenho de papéis, 
assunção de funções, tomadas de 
decisão, percepção das circuns-
tâncias e dedicação exclusiva. 
Esta é a graça do jogo na aula, 
educador e educando aprenden-
do a viver a vida como brincan-
tes, por isso mesmo, exigindo-
-lhes toda atenção, envolvimento 
e operações exitosas. É o que te-
mos denominado de jogo-traba-
lhado, aquele que é observado, 
analisado e tratado pedagogica-
mente pelo professor, pois apren-
demos com o jogo para poder en-
sinar a jogar. 

Vimos utilizando o termo es-
trutura da ALPC, mas o termo 
correto seria estruturação, por-
que não há fixidez de um mode-
lo, não é oferta de um molde para 
enquadrar a condução de aulas 
do professor, que é sempre com-
preendido como autor. O termo é 
estruturação porque se refere às 
categorias auto-organizativas do 
trabalho docente, adaptável aos 
diferentes públicos, temas e cir-
cunstâncias. Estas categorias fo-
ram tomadas do sistema peircia-
no (primeiridade, secundidade e 
terceiridade) e transpostas para 
a estruturação da ALPC, receben-
do os nomes de Sentir, ReAgir e 
Refletir. Assim, a aula segue uma 
orientação da estética à lógica, 

passando pela ética, ou seja, se-
guimos a sequência da emoção à 
ação e desta para a reflexão. 

Na perspectiva da lógica heu-
rística de Peirce (1995), como um 
método que conduz à descober-
ta, à invenção e à resolução de 
problemas, a aula objetiva que 
os aprendentes encontrem suas 
heurecas, produzam sentido nas 
ações realizadas. Pois o sentido da 
aula é que educando e educador 
realizem descobertas, median-
te resolução de impasses cogniti-
vo-motores. A ALPC estrutura-se 
em sensibilização, provocação de 
ações novas e reflexão do apren-
dido, favorecendo a aula como 
uma semiose completa.

A semiose é completa quando o 
signo-conhecimento ensinado não 
degenera, ou seja, não completa 
sua significação. Na ALPC, a situa-
ção de movimento está orientada a 
passar pelo Sentir, Reagir e Refle-
tir. A movimentação é tratada em si 
mesma (propriocepção e coordena-
ção), depois relacionada à cultura 
e/ou natureza (tradições, história, 
política...) e, por fim, avaliado os 
seus efeitos nos praticantes (emo-
cionais, energéticos e lógicos). A 
aprendizagem é significativa, nes-
tes termos, porque professores e 
aprendizes se esforçam na ação e 
realizarem a experiência da apren-
dizagem. Portanto, a situação de 
movimento é uma atividade signi-
ficante, porque mestre e aprendiz 
têm de semiotizar o entorno, ler as 
informações ambientais e sociocul-
turais do entorno, mobilizar conhe-
cimentos anteriores para superar 
obstáculos e viver o agenciamen-
to de subjetivação, daí decorrente. 
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A ALPC é produtora de senti-
do, perpassando emoções, ações 
e reflexões. A emoção vivida na 
aula é produção de sentido, tal 
como a realização de um movi-
mento com mais qualidade. O 
movimento “mais limpo” já é pro-
dução de sentido, mesmo sem 
formulação conceitual. A produ-
ção de sentidos acontece desde 
os sentimentos vividos, as rea-
ções desencadeadas e suas refle-
xões decorrentes. A significação 
argumentativa acontece no últi-
mo nível da aula, denominado de 
Reflexão, pois é nesse instante os 
porquês, os quês e os como das 
ações realizadas são discutidas 
coletivamente. Daí a ALPC carac-
terizar-se por facilitar a dinâmica 
de experimentar/perceber (abrir-
-se ao mundo), conhecer/comu-
nicar (um reagir provocado, ofe-
recendo resistência consciente) e 
de amar/integrar (conceptualizar 
por meio de afeição, conceituação 
e generalização).   

A estruturação da ALPC tor-
nou-se um jeito de organizar a 
experiência de perceber, reagir e 
conceptualizar a situação de mo-
vimento vivida. Pois ela é uma 
ocasião, uma deformação espa-
ço-tempo para aprender ou para 
ser habitada por inações, ações e 
reflexões. Essa experiência, que 
para Peirce (apud IBI, 1992, p. 
4) “é o inteiro resultado cogni-
tivo do viver”, denominamos de 
experiência de aprendizagem, 
atravessando os três modos de 
ser gradativos, comunicativos e 
interdependentes. A experiên-
cia de Primeiridade é o SENTIR, 
oferecimento de sensibilização; 

a experiência de Secundidade é 
REAGIR, oferecimento de provo-
cações às ações, por fim, experi-
ência de Terceiridade, REFLETIR, 
em que acontece representação e 
verbalização, com o fim de com-
pletar-se a semiose. 

Experiência de Primeiridade 
da ALPC: SENTIR

É instância de sensibilização, 
despertamento, realizada no iní-
cio da aula e tem o objetivo de 
criar um ambiente de sedução, 
fascinação, encantamento.  A ta-
refa do professor, conjuntamen-
te ao meio material e social da 
aula, é um chamamento ao en-
tusiasmado. Mais do que exposi-
ção informacional, a primeira in-
teração professor-aprendiz-meio 
é de despertar o gosto, de sedu-
zir ao conhecimento do dia como 
fruição. O encantar-se é recípro-
co, quanto mais alunos entu-
siasmados, mais entusiasma o 
professor, numa atmosfera con-
sensual entusiástica. É o ensino 
da faculdade de estar sensível a 
uma temática a ser apresentada, 
em recebê-la sem qualquer pre-
conceito para vivenciá-la. “Leon-
tiev destacou [...] que o cérebro 
é um autêntico órgão social, ne-
cessitado de estímulos ambien-
tais para seu desenvolvimento. 
Sem aconchego afetivo o cére-
bro não pode alcançar seus ápi-
ces mais elevados” (apud ASS-
MANN, 1998, p. 31). Para isso o 
educador além de encantado por 
seu trabalho, orienta o instante, 
conduzindo-o por meio de pro-
vocações, espantos e alegria. 

O primeiro da aula é num con-
vite sedutor, em que o aprendiz 
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responde com liberdade. É a 
porta de entrada. Não é por 
obrigação ou imposição, que 
se inicia a aula, mas por sedu-
ção à descoberta. Esse instante 
constitui-se num convite terno 
ao brincar, por meio de ativida-
des envolventes, caraterizadas 
por suas qualidades sensoriais e 
emocionais de contágio ao inte-
resse do educando. O estado de 
consciência, nesse instante vi-
vido, é o do presente. Deseja-
-se que os aprendizes suspen-
dam por um pouco o juízo, não 
requerendo o passado (o que já 
sei sobre esse assunto?) nem 
projetando o futuro (o que irá 
acontecer? Ou para que serve 
esse assunto?). A lógica desse 
instante não é a do discurso, da 
explicação ou convencimento, 
mas da sensibilização, insinu-
ando no coletivo o desejo para 
viver a experiência imediata. O 
objetivo é ocupar o pensamen-
to dos aprendizes com o ime-
diatamente presente. 

A forma lógica desse instante 
de aula é experimentar as quali-
dades da aula, viver a liberdade e 
a presentidade, suspendendo, por 
um instante, os repertórios (pas-
sado) e as intencionalidades (fu-
turo), mantendo-se num estado 
de consciência da possibilidade.

Experiência de Secundidade 
da ALPC: REAGIR

Inicia-se com a discriminação 
de um aspecto específico que se 
estará trabalhando na aula e que 
será perseguido por todos (mestre 
e aprendentes) durante esse se-
gundo instante.   Nesse momen-
to, diferente do primeiro que era 

a passividade do sentir-se tocado, 
agora é caracterizado pelo esfor-
ço, pelo confronto com uma ati-
vidade que colide com o já sabido 
(passado) e o intencionado (futu-
ro). Durante o qual um problema 
é posto que força o já aprendido 
ao chão, exigindo a pensar-agir 
diferentemente. Não é que o já 
sabido seja desprezado, pelo con-
trário, ele é percebido como insu-
ficiente. Surge a necessidade de 
acrescer o conhecimento, ampliá-
-lo para resolver a situação que 
me desafia. Vigotsky (1996, p. 
105) nos ajuda a planejar esse 
instante, visto que esse momento 
é o responsável por fazer o desen-
volvimento avançar, ou para “pôr 
em curso a maturação daquelas 
funções ativadas durante o pró-
prio processo de aprendizado”. É 
o que ele denomina de “zona de 
desenvolvimento proximal”: Essa 
distância entre “o nível de desen-
volvimento real, que se costuma 
determinar através da solução in-
dependente de problemas, e o ní-
vel de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução 
de problemas sob a orientação 
de um adulto ou em colabora-
ção com companheiros capazes 
(VIGOSTSKY, 1996, p. 112).

Há nesse momento da aula uma 
consciência de dualidade entre duas 
coisas: o já sabido e o ignorado. O 
desconhecido é o que age como 
uma força, exigindo reação, reque-
rendo outro arranjo de ação. Há 
um sentimento de resistência e, 
ao mesmo tempo, um sentimento 
de esforço. “Não pode haver resis-
tência sem esforço; não pode exis-
tir esforço sem resistência. Eles são 
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apenas dois modos de descrever a 
mesma experiência. É uma dupla 
consciência”, esclarece Peirce (apud 
IBRI, 1992, p. 7). A alteridade é 
posta inicialmente como negação: 
as coisas não são o que queremos 
que sejam nem, tampouco, são es-
tatuídas pelas nossas concepções.  

De modo que a problemati-
zação criada com a atividade na 
aula deve gerar essa binarida-
de, essa oposição, que force o 
aprendente, individual e coleti-
vo, a envolver-se e dedicar-se 
à solução do problema. A capa-
cidade em resolver o atual pro-
blema da aula, parte do uso do 
padrão para resolver outros pro-
blemas similares já enfrentados. 
Esse momento da aula constitui-
-se numa experiência direta de 
conflito cognitivo. O professor-
-provocador deve estar sensível 
a “zona de desenvolvimento pro-
ximal” para não colocar uma pro-
blematização que os aprenden-
tes não tenham condições em 
solucioná-la. Então a ALPC tam-
bém força o professor a elaborar 
atividades problemas, pois seu 
compromisso é com a formação 
do pensamento lógico, científico, 
como afirma Bachelard: 

Antes de tudo o mais, é preciso 
saber formular problemas. E seja 
o que for que digam, na vida cien-
tífica, os problemas não se apre-
sentam por si mesmos. É precisa-
mente esse sentido do problema 
que dá a característica do genuíno 
espírito científico. Para um espíri-
to científico, todo conhecimento é 
resposta a uma questão. Se não 
houve questão, não pode haver 
conhecimento científico (BACHE-
LARD apud DELIZOICOV, s/d).

O problematizar do professor 
na ALPC não é para complicar ou 
retirar a graça do jogo, mas para 
que o aprendente obtenha a expe-
riência de aprendizagem, o resul-
tado cognitivo do viver. Pois uma 
vez compreendida as dificuldades 
e as necessidades do conhecimen-
to, este emerge como apropriação. 
E como sugeria Bachelard, a pro-
blematização da situação é o “obs-
táculo” da própria circunstância, 
como p.ex., a pernada potente e 
rápida do nado crawl, que ilustra-
mos anteriormente, estava obsta-
culizada pela “pernada dura” dos 
aprendentes. Então, numa “psi-
canálise do erro”, o mestre apro-
veita a oportunidade para mudar a 
cultura do já sabido. Propõe pro-
blematizações adequadas ou “pro-
ximais”, que tem o potencial de 
gerar no aprendiz a necessidade 
de um conhecimento que ele ainda 
não possui ou pensa não possuir.

Esse conhecimento novo emer-
ge pela solução do problema em 
colaboração com o professor e/ou 
com companheiros capazes, mas 
que exige de cada um a capaci-
dade de improvisação, ou do sen-
tir e agir produtivos. A experiên-
cia é de oposição, em relação ao 
que impede avançar. A solução 
não é “substitutiva” (Gomes-da-
-Silva, 2012), oferecida sem haver 
problematização, ou seja, o apren-
dente há de se perguntar por que 
não consigo realizar uma perna-
da rápida e potente? E então, de-
sencadear o esforço para superar o 
próprio obstáculo, percebendo de 
modo proprioceptivo o complexo: 
quadril, perna e pés. A consciên-
cia de resistência é experimentada 
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pelo obstáculo, diz Peirce: “Torna-
mo-nos conscientes do eu ao nos 
tornarmos conscientes do não eu” 
(apud IBR, 1992, p. 8).

Experiência de Terceiridade 
da ALPC: REFLETIR

O último instante da aula decor-
re da mediação do primeiro com 
o segundo. Ou seja, é o momen-
to de que o esforço por superar 
o obstáculo conduziu ao “resulta-
do cognitivo do viver” ou a expe-
riência de aprendizagem. Numa 
espécie de continuidade entre es-
forço proprioceptivo e pensamen-
to conceitual é a terceiridade, a 
última categoria organizativa da 
ALPC. É nesse momento da aula 
que ocorre a experiência de sínte-
se, uma consciência sintética, que 
“faz a ligação com o tempo, e ofe-
rece o sentido da aprendizagem e 
do pensamento”, esclarece Peirce 
(apud IBRI, 1992, p. 14).

O aprendente experimenta a sín-
tese, quando o aprendente mante-
ve a pernada solta, num trabalho 
alto e relaxado, ganhando veloci-
dade. Ele sente a potência come-
çando na flexibilidade do quadril, 
transferindo-se para toda a ação 
da pernada: a força cresce ao lon-
go dos músculos da coxa atraves-
sando joelho alongado e tornoze-
lo e pé acelerados. Ao generalizar 
esse modo da pernada para outras 
situações de exigências do nado, e 
consegue produzir uma formulação 
abstrata ou conceito, houve a ex-
periência de aprendizagem. O novo 
da aula é de natureza emocional, 
proprioceptiva, mas encerra-se no 
conceitual, diz o aprendiz: “uma 
boa pernada consiste em pernas 
alongadas, relaxadas e fortes, par-
tindo de um quadril flexível”. 

Para chegar a esse conceito o 
aprendente passou por um proces-
so: sentiu-se envolvido e corres-
ponsável, desafiado pelo “obstácu-
lo epistemológico” em empreender 
esforço para superação, para, por 
fim, apresenta reconhecer a aqui-
sição ou crescimento cognitivo-
-motor. Em cada ALPC espera-se 
que se chegue a essa consciên-
cia que aglutina o processo numa 
nova aquisição, mínima que seja. 
O novo não significa inusitado, ex-
traordinário, apenas o dantes não 
experimentado e que agora é re-
presentado e generalizado para 
outras situações. Terceiridade é si-
nônimo de representação e repre-
sentação é o “resultado cognitivo 
do viver”, é a concepção de ego 
em assimilar o não ego do obstá-
culo: a pernada forte e rápida, foi 
a assimilação da “pernada dura” 
pela “pernada solta”. O terceiro é 
sempre síntese, portanto, assimi-
lação e não superação. A assimila-
ção é uma força compulsiva de fa-
zer pensar, pois é a pernada dura 
na pernada solta que faz pensar, 
representar e generalizar.

O último instante da ALPC, por-
tanto, é reservado para represen-
tar, para expressar essa força-
-pensamento que está vinculada 
ao passado, ao rever as ações de 
confronto vivido, e intencionan-
do ação futura, ao antever-se em 
outras situações, generalidade. Na 
perspectiva ontológica a cognição 
não é apenas nova aquisição, novo 
conceito, mas uma nova tessitu-
ra do ego, ou seja, os elementos 
que comporá modelagem da con-
duta, diz respeito ao sentir, rea-
gir à “brutalidade do obstáculo” e 
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chegar a inteligibilidade do que é 
geral. Essa é a tríade que consti-
tui a experiência de aprendizagem 
da ALPC: estar sensível para o que 
o mundo possibilita; atentar para 
os obstáculos como exigências de 
crescimento e expansão e assimi-
lar pensando generalizações, e faz 
isso reformulando as regularida-
des anteriores e estendendo as re-
gularidades adquiridas para situa-
ções futuras. Esta é experiência de 
Sentir, ReAgir e Refletir, que a tor-
namos visível na figura 3.

Estruturação 
Didática da ALPC

Pelo próprio modo como a ALPC 
foi ganhando estruturação, ela não 
está restrita ao ambiente escolar, 
mas pode ser estendida a diferen-
tes públicos e objetivos (espor-
tivos, saúde, lazer, artístico...). 
Como vimos a ALPC possuí três 
níveis: Sentir, ReAgir e Refletir. 

Em outras palavras: primeiro, 
sensibilizamos os participantes, 
despertando-lhes o interesse e 
consequente envolvimento; se-
gundo, proporcionamos vivências 
problematizadoras, que produ-
zam e requeiram outros arran-
jos percepto-motores; terceiro, 
refletimos, por meio de constru-
ções representativas e verbaliza-
ção sobre o vivido.

A finalidade da aula é tornar-se 
um encontro marcado para viver a 
brincadeira, onde educador e edu-
candos brincam. Um levando “mais 
vida” ao outro, mais assimilação e 
generalidade. A proposta da ALPC 
é favorecer diferentes percepções-
-ações, requerer outros processos 
mentais e experimentar movimen-
tações inter-relacionadas entre si e 
com o cotidiano. Numa perspectiva 

Figura 3 Experiência de Aprendizagem 
da Aula-Laboratório da Pedagogia da Corporeidade
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de mestres e aprendizes aprende-
rem a viver de modo integrados, 
a estruturação da ALPC tem sido 
operacionalizada pelos professo-
res-pesquisadores do lepec com 
um tempo entre 55 a 70 minutos, 
com um mínimo de dois educado-
res e numa organização de traba-
lho abaixo descriminada. Mas toda 
essa grelha organizativa não é es-
tanque, porque é falível, incomple-
ta e circunstancial, podendo ser al-
terada, conforme as necessidades 
do grupo, contanto que mantenha 
sua estruturação categorial (Sentir, 
Reagir e Refletir).

1 Sentir é a introdução da 
aula, com 05 a 10 minutos 

Essa primeiridade da aula com-
preende seu momento estético, 
portanto, objetiva a sensibilização: 
seduzir os aprendentes para entra-
rem no jogo. O convite é emocio-
nal, no sentido de despertar inte-
resse, desencadear energia. Não 
é apelativo, numa emoção sem 
cognição. Estrutura-se numa tría-
de de subcategorias: 

a) Saudações: ritual de saudações, 
de acolhimento, de boas vindas; 

b) Poesia: músicas do cancionei-
ro popular, cantigas de roda canta-
das e/ou dançadas por todos, leitu-
ra de poesias, narrativas sagradas, 
mitos, aforismos, contos ou causos 
inventados, sempre relacionados 
com a temática da aula; 

c) Apresentação do tema da 
aula: conversa sobre os objetivos 
e atividades a serem realizadas. 

2 ReAGIR é o desenvolvimen-
to da aula, com 40 a 45 minutos.

A secundidade da aula é o mo-
mento ético, aquele que objetiva 
provocar mudança de hábitos por 
meio de problematizações (obstá-
culos epistemológicos) e “psica-
nálises dos erros”. A aula é uma 
prática livre, mas com regras de-
limitando as ações, como todo 
jogo, com exigências claras e com 
tensões cognitivo-motoras. Ao 
tempo em que se oferece cuida-
do, incentivo, sugestões de obser-
vações e comparações das ações 
uns dos outros. O professor é um 
facilitador, mas a situação é exi-
gente, possui “desafio proximal” 
e conflitos ou anteposições. O ob-
jetivo é que todos obtenham êxi-
to, cada um no seu nível. Evita-se 
um obstáculo que gere o sentir-
-se ou ver-se incapaz de assimi-
lar. Abandonar o desafio, significa 
que o obstáculo não foi epistemo-
lógico, antes roubo de toda uma 
progressão que aprendentes po-
deriam realizar.  

Esse momento da aula tam-
bém pode ser apresentado em 
três subcategorias: a) Respirar 
com atenção; b) Perceber as (re)
ações e c) Problematizar os jogos. 
É a ocasião em que cada sujeito 
perceber-se agindo no entorno, se 
auto-observando para consigo e 
para com o coletivo. Interoceptivo, 
Proprioceptivo e Exteroceptivo, 
também poderiam ser as deno-
minações destas subcategorias. 
Pela perspectiva ecológica de Gi-
bson (1986), a percepção é cap-
tação direta da informação que 
coordena a relação sujeito-am-
biente durante à ação. Os órgãos 
sensórios são os captadores dos 
perceptos, daquilo que aparece e 
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se força sobre nós, não guiados 
pela razão. Para Gibson (1986), 
a informação disponível no am-
biente é um padrão de ener-
gia que especifica o próprio am-
biente, provocando os sistemas 
de percepção-ação, que ao rea-
girem, essas mesmas informa-
ções são alteradas. Por exemplo, 
na movimentação de ataque no 
handebol, no momento em que 
a defesa marca os adversários 
com vista a um contra-ataque, a 
situação de movimento mudou, 
o padrão de energia foi alterado. 

a) Respirar com atenção 
Possibilidades interoceptivas, 

proporcionando sensações inter-
nas de bem-estar ou mal-estar 
(inicial), buscando o equilíbrio or-
gânico (ritmo pulmonar e cardía-
co) com o diálogo tônico em jogos 
de: alongamentos (estiramento, 
suspensão, postura), flexibilidades 
(métodos passivo e ativo), respi-
ratórios e movimentos de ginásti-
ca integrativa (p.ex., Chi yi, Ioga, 
Tai Chi Chuan, exercícios bioener-
géticos, biodança, técnica vocal). 
A finalidade é aprender a respi-
rar durante os movimentos, sem 
bloqueios, sentir-se com energia, 
consciência dos processos corpo-
rais (autopercepção). 

b) Perceber e Reagir
Possibilidades propriocep-

tivas, ativando os órgãos mo-
tores, a partir da percepção 
cinestésica com músculos e ar-
ticulações em movimento. Inte-
ração com as estimulações mus-
culares (estriados), tendais e 
articulares informando posição 
do corpo e articulações de suas 
partes: equilibrar, deslocar-se no 

espaço, mover partes do corpo 
pelos sistemas:

b.1) Sistema Postural: preser-
var o equilíbrio na sua orienta-
ção com a terra, tais como: jogos 
de equilíbrio, podendo utilizar o 
grounding postural da bioenergéti-
ca, as técnicas de F. Alexander, as 
técnicas de Martha Graham (tra-
balho de chão) e tantos outros;

b.2) Sistema de Orientação: si-
tuações de movimentos para ajus-
tamento postural para obter in-
formações externas com maior 
precisão, tais como: jogos senso-
riais: visuais (pontaria, tiro ao alvo, 
tiro com arco...), auditivos (acuida-
de acústica, brincadeiras de roda), 
jogos ambientais (escaladas, corri-
da orientada, vela, surf...); 

b3) Sistema Expressivo: situ-
ações de movimentos posturais, 
faciais e vocais para especificar 
estados de ânimo e identificado-
res do indivíduo, tais como: jo-
gos de imitação, jogos rituais, 
danças (ritualísticas, regionais, 
modernas, contemporâneas), 
jogos teatrais (Viola Spolin, dra-
máticos, improviso...);

b4) Sistema Semântico: si-
tuações de movimentos de to-
dos os tipos que envolvam sons 
e falas codificadas, tais como: ro-
das cantadas, cantos, percussão, 
quadrilhas juninas, danças de sa-
lão (rueda de cassino...), dan-
ças folclóricas, capoeira e outras 
práticas cantadas/faladas...;  

b5) Sistema Locomotivo: situa-
ções de movimentos de aproxima-
ção, perseguição, desvio e escape, 
tais como: jogos tradicionais (pe-
ga-pega...), jogos esportivos de 
invasão, lutas (simples, indígenas 
e esportivas), capoeira e outros;  
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b6) Sistema apetite: situações 
de movimentos que realizam-se 
com trocas ambientais (respira-
ção, alimentação, eliminação e in-
teração), tais como: ioga; jogos 
sensoriais: táteis, gustativos e ol-
fativos (p.ex. cabra cega, banque-
te...); esportes náuticos (remo, 
vela, windsurfe, kitesurf...), espor-
tes com raquetes (frescobol, bad-
minton, tênis, squash...); boliche; 
esportes com raquetes; fresbee; 
peteca; esqui no gelo ou campo, 
“esquibunda”, snowboard...

b7) Sistema Performático: situ-
ações de movimento que realiza-
-se alterando o ambiente e bene-
ficiando o organismo, tais como: 
danças, ginásticas com aparelhos, 
treinamentos resistidos e funcio-
nais, bicicross, motocross, saltos 
(com vara, distância e altura)... 

c) Problematizar os jogos
Possibilidades exteroceptivas, 

de identificar as diferentes situa-
ções externas que são problemá-
ticas, porque exigem um esque-
ma de ação ainda não adquirido, 
ou distinto das situações já vivi-
das. Para percepção do entorno 
como um todo, as situações de 
movimento devem exigir leitu-
ra do ambiente e da circunstân-
cia tática do jogo, requerer novos 
arranjos percepto-motores para 
improvisar, movimentando todo 
o corpo. Esta problematização 
pode ocorrer orientando-se pela 
Praxiologia Motriz (PARLEBAS, 
2001). Esta teoria nos auxilia a 
criarmos variações das ativida-
des conforme os componentes do 
sistema praxiológico (CAI- com-
panheiros, adversário e instabi-
lidade do ambiente), que estão 
definidos conforme as regras do 

jogo. São eles: espaço, tempo, 
jogadores e implementos. Sobre 
a variação com o espaço: se as in-
formações do meio são instáveis 
ou estáveis (p.ex., prática de es-
portes na quadra e na natureza). 
Quanto ao tempo podemos criar 
sequências pedagógicas progres-
sivas variando o tempo de jogo 
(p.ex., menor tempo de jogo no 
futsal; menor pontuação no ba-
dminton). Em relação aos imple-
mentos (p.ex., bolas mais leves e 
cestas maiores no basquete) e ao 
número de jogadores (p.ex., ao 
invés de seis, ampliar para 10 jo-
gadores na quadra de vôlei).

3 REFLETIR é a parte conclu-
siva da aula, com duração de 10 
a 15 minutos 

É a terceiridade da ALPC, ob-
jetivando gerar a consciência de 
síntese: refletir sobre momento 
vivido, sendo capaz de conceituar 
o que viveu. A aula é completada 
com o aprendiz em recolhimento, 
construindo, representando e ver-
balizando a experiência de apren-
dizagem e o mestre entusiasma-
do com a expansão. De modo que 
esse momento pode ser descrito 
em três subcategorias: Represen-
tação Icônica; verbalização do Ar-
gumento e Rito de encerramento, 
ou simplesmente a tríade acional: 
iconizar, simbolizar e ritualizar. 

a) Iconizar: representação por 
qualidade estética

Para a semiótica peirciana, o 
ícone é um signo que se refere 
ao objeto, podendo manifestar-se 
por imagem, diagrama ou metáfo-
ra. Esse é o momento em que os 
apendentes são convidados a re-
presentarem o que aprenderam, 
com atividades individuais e/ou 
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coletiva. Essa produção icôni-
ca pode realizar-se por diferen-
tes meios, contanto que as sen-
sações/percepções, sentimentos/
pensamentos e movimentos/ideias, 
vivida na aula, sejam representa-
das. Nas pesquisas do lepec, temos 
realizado esse instante educativo so-
licitando aos aprendentes que re-
presentem o que aprenderam com 
desenhos, pinturas, modelagens 
na argila, composições com obje-
tos, encaixes, construção de ma-
quetes, colagens, sandplay (caixas 
de areia com miniaturas), “pirâmi-
des de Pfister” (teste psicológico) 
e “ação pictórica” (pintura intuiti-
va coletiva). 

b) Simbolizar: verbalização e 
argumento

Nesse momento, cada apren-
diz verbaliza o sentido de sua 
construção estética, relacionan-
do com a aprendizagem da aula, 
descrevendo os efeitos que a vi-
vência provocou. Assim, a par-
tir do constructo da aula abre-se 
uma conversação em grupo sobre 
as aprendizagens, cada um dos 
aprendentes busca argumentar 
a verdade de sua proposição. Ao 
argumentar em grupo, assume-
-se uma responsabilidade sobre o 

aprendido, tornando mais fácil re-
tomá-lo em outras ocasiões, por-
tanto, ganhando generalidade. 

c) Ritualizar: encerramento 
da aula

Após a escuta silenciosa do mes-
tre para com seus aprendizes, ele, 
entusiasmado e entusiasmando 
faz o fechamento com rito. Um rito 
simples, repetitivo, como forma de 
introjeção coletiva do aprendido, 
comunicação e comunhão social do 
grupo. Este instante, como no pri-
meiro, deve ser estético, emocional 
reafirmando a coesão e afirmação 
intergrupal. Nas pesquisas no lepec 
temos feito com saudações (seme-
lhantes ao do início), gritos de cele-
bração, chás ou simplesmente uma 
calorosa salva de palmas.

Para tornar visível a estrutura-
ção da ALPC e seu esquema orga-
nizativo propomos mais duas ima-
gens sintéticas. A primeira é um 
quadro onde revelamos a corres-
pondência das categorias do siste-
ma peirciano com os instantes da 
aula e a segunda imagem é grá-
fica, pretende apresentar a curva 
energética da aula, em seu movi-
mento estético, ético e lógico.

Experiências de Aprendizagem PRIMEIRIDADE SECUNDIDADE TERCEIRIDADE
Representamen

SENTIR

Quali-signo

Saudação

Sin-signo

Poesia

Legi-Signo

Apresentação
Objeto

REAGIR

Ícone

Respiração

Índice

Percepção-ação

Símbolo

Problematização

Interpretante

REFLETIR

Emocional 

Representação 
icônica

Energético

Verbalização com 
argumento

Lógico

Rito de encerramento

Quadro 2 Estruturação da ALPC relacionadas 
com as categorias da semiótica peirciana
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Gráfico 1 Atitudes energéticas 
da Aula Laboratório da 

Pedagogia da Corporeidade

               
Considerações finais

A aula laboratório é a “casca de 
noz” do universo da Pedagogia da 
Corporeidade, em sua estrutura-
ção triádica, relacionada direta-
mente com a ontologia heideg-
geriana, semiótica peirciana e a 
percepção ecológica gibsoniana. A 
ALPC compõe o Diagrama Progra-
mático da Pedagogia da Corporei-
dade e vem sendo desenvolvida 
desde 2003 junto ao Laboratório 
de Estudos e Pesquisas em Corpo-
reidade, Cultura e Educação-LE-
PEC/UFPB. Sua finalidade é cuidar 
do ser brincante, este que dialoga 
com o mundo como na brincadei-
ra, numa unidade e integralidade 
consigo na ação.  

A ALPC está centralizada no 
jogo, por entende-lo como des-
pertador de interesse, criador de 
problematizações auto-organiza-
tivas e exigente de responsabili-
dades. Visto que a PC relaciona 
as temáticas existencial e cien-
tífica num continuo: maneira de 
ser e pensar como historicidade: 
o ser se constitui a se mesmo no 
tempo e em coletividade. A aula 
num processo de semiose, vai 
expandindo-se em produção de 
sentido em cada curva da espiral: 

linguagem de sensibilização, mo-
vimentação e representação. Os 
modos de ser valorizados são os 
de recepção estética, de aber-
tura ao mundo; os de resistên-
cia ou esforço ético, de envolvi-
mento responsável com o mundo 
e os de reflexão lógica, de inte-
gralidade do ser no tempo, amo-
rosidade e autotranscendência. A 
estruturação desta aula-laborató-
rio (percepção, ação e reflexão) 
tem contributo educativo, quan-
do trabalha a aprendizagem pela 
resolução dos obstáculos episte-
mológicos; concorre para repon-
sabilidade política ao descentrar 
a mediação e exigir envolvimen-
to, e por fim, potencial terapêu-
tico, quando possibilita o rituali-
zar, simbolizar e realizar-se nas 
ações, desestabilizando, assim, 
definitivamente os modos tradi-
cionais de se fazer educação.

A ALPC é provisória, falível e per-
meada de lacunas, porque está 
viva. Percebemos sua falibilidade na 
medida em que tem sido implemen-
tada e reelaborada junto aos profes-
sores-pesquisadores e aprendizes-
-descobridores. Cada novo público 
e novo contexto de aprendizagem, 
novos acréscimos e reformulações 
na organização didática do 1ºSentir, 
2ºReagir e 3ºRefletir, fundantes. 
Portanto, a ALPC é uma obra aber-
ta a ser completada em cada coleti-
vidade pensante e está em expan-
são, como está o universo.
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