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A Educação Física carece de iniciativas que identifiquem, analisem e utilizem, em 

contextos reais de prática escolar, materiais de literatura infantil. No caso da Espanha, até o 

ano 2007, eram incipientes as iniciativas de análise e utilização, em aulas práticas, de 

livros infantis com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte. Com base nesta 

constatação, formularam-se as seguintes questões: é possível reunir livros infantis com 

temática relacionada à Educação Física e ao Esporte para o professorado no âmbito 

espanhol? Quais são as características e os conteúdos que difundem estes livros? Dispõem 

os professores de Educação Física de algum material ou ferramenta para incluir a literatura 

infantil em seu planejamento de aula? De que forma se poderia contribuir com os 

professores para incluir os livros de literatura infantil em uma ou mais aulas desta 

disciplina durante o curso escolar? Com o fim de contribuir para minimizar as questões 

apresentadas, foram estabelecidos os seguintes objetivos: a) organizar um corpus de livros 

infantis publicados na Espanha com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte; 

b) analisar os livros infantis que constituem este corpus; c) elaborar um CD-ROM dirigido 

ao professorado que reúna livros infantis com temática relacionada à Educação Física e ao 

Esporte; d) identificar a opinião do professorado acerca da utilidade do material elaborado 

para a inclusão da literatura infantil na área da Educação Física. Esta experiência foi 

articulada em duas grandes fases ou etapas, a saber: 1ª fase – identificação e análise dos 

livros infantis publicados na Espanha com temática relacionada à Educação Física e ao 

Esporte; 2ª fase – elaboração de um CD-ROM e sua utilização em um contexto real de 

ensino na disciplina de Educação Física. Estas duas fases, a primeira com uma orientação 

mais teórica, e a segunda com um enfoque mais prático, foram dependentes e sequenciais. 

A primeira foi a base para a segunda; em outras palavras, identificar e analisar os livros 

infantis relacionados com a temática em discussão contribuiu, sem dúvida alguma, para a 

elaboração de um banco de livros em suporte CD-ROM e para a sua utilização pelo 

professorado de Educação Física. Estas duas etapas foram desenvolvidas entre 2008 e 



2010. Para a consecução da primeira fase do projeto (identificação e análise dos livros 

infantis), foram utilizadas duas técnicas distintas: análise documental e análise de 

conteúdo. Para validar a análise de conteúdo, utilizou-se o critério de fidedignidade 

intraobservador e interobservadores mediante a aplicação do índice kappa de Cohen 

(fórmula para medir a concordância). Com o objetivo de delimitar o objeto de estudo, 

optou-se por estabelecer as seguintes variáveis de análise: 1ª- Intratextual: assunto, enfoque 

e gênero literário; 2ª- Extratextual: suporte, paginação, vinculação a uma coleção de 

esportes e versão da publicação. De acordo com as duas fases deste projeto, foram 

necessárias a utilização e criação de instrumentos distintos para a coleta e análise da 

informação: 1º- Um modelo heurístico, que foi utilizado na primeira fase do estudo; 2º- 

Uma ficha de valoração, que foi aplicada na segunda fase do projeto. Este trabalho chegou 

aos seguintes resultados: 1) foi possível organizar um corpus de 60 livros infantis 

publicados na Espanha com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte; 2) foi 

elaborado o CD-ROM Banco de Livros Infantis de Educação Física e Esporte na Espanha; 

3) Este CD-ROM foi utilizado em contextos reais de prática, além de valorado pelo 

professorado de Educação Física. Diante do exposto, foi possível demonstrar que os livros 

de literatura infantil com temática relacionada à Educação Física e ao Esporte são materiais 

que podem ser identificados, analisados e utilizados no âmbito escolar da Educação Física. 
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