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Resumo 

Objetivou-se analisar o processo de construção coletiva de um livro didático na Educação Física 

por cinco professores em diferentes estágios da carreira participantes de um curso de formação 

continuada cujo direcionamento esteve atrelado ao desenvolvimento de reflexões acerca da prática 

pedagógica. Para isso, optou-se pela abordagem qualitativa a partir de uma pesquisa-ação com os 

colaboradores. Além da gravação dos encontros, houve a observação de aulas dos professores, 

ampliando as análises. A partir da triangulação dos dados por meio da análise de conteúdo 

emergiram duas categorias: dificuldades, abrangendo as subcategorias: a sistematização dos 

conteúdos na Educação Física; necessidade de implementação das atividades propostas; 

dificuldades na escrita e na materialização das ideias; e possibilidades, com as subcategorias: 

formas de utilização e intermediação das ações pedagógicas; elemento de auxílio à formação; a 

construção coletiva de livros didáticos. Conclui-se que proposições como a apresentada, por 

partirem do “terreno” da prática e terem nos professores seus autores, tendem a ser significativas 

ao desenvolverem uma cultura de colaboração, trabalharem os saberes profissionais, conceberem a 

escola como lugar de produção de saberes e contribuírem para a construção de uma epistemologia 

da prática docente. 

Palavras-chave: Pesquisa colaborativa; Prática pedagógica; Educação Física escolar; Livro 

didático; Prática profissional; Formação continuada. 

 

 

Abstract 

In this study, we aimed to analyze the process of collective production of a textbook in Physical 

Education, made by five teachers in different stages of their career. They participated in an in-

service training process based on the development of reflections about pedagogical practice. For 

this, we chose a qualitative approach based on an action-research with the collaborators. In 

addition to the registration of the meetings, there were classroom observations, amplifying data 

analyzes. Two categories emerged from the triangulation through content analysis: difficulties, 

with the subcategories: content systematization in Physical Education; the importance to 

implement activities proposed; difficulties in writing and materializing the ideas; and possibilities, 

with the subcategories: forms of using and intermediation of pedagogical actions; supporting 

elements of teaching training; the collective production of textbooks. We concluded that 

propositions, such as the one presented, tend to be significant once it starts from the “ground” of 

practice and has the teachers as their authors, developing a culture of collaboration. At the same 

time, it works with professional knowledge, conceiving the school as a place of knowledge 

production. Finally, it contributes to the construction of a teaching practice epistemology. 

Keywords: Collaborative research; Pedagogical practice; School Physical Education; Textbook; 

Professional practice; Continuing education.  
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Introdução 
 

Nos últimos anos, no Brasil, tem crescido exponencialmente o número de proposições 

pedagógicas relacionadas à utilização de materiais didáticos no âmbito escolar. Dentre 

estas, as propostas curriculares em nível estadual têm desempenhado um papel importante 

no que se refere ao processo de organização curricular e seleção dos saberes que devem ser 

democratizados pelo processo educativo (SAVIANI, 2003). 

O movimento de elaboração de propostas curriculares apresenta-se como fundamental 

na busca pela legitimidade da Educação Física a partir de seu desenvolvimento enquanto 

um componente curricular (BETTI et al., 2014), aproximando perspectivas que 

historicamente não fizeram parte das iniciativas pedagógicas, tais como o foco nas 

abordagens socioculturais (KIRK, 2010; METZLER, 2011) e a diversidade cultural 

presente na sociedade (JEWETT; BAIN; ENNIS, 1995). Em suma, essas iniciativas 

contribuem com o processo de transposição didática dos saberes a serem compartilhados 

pelo processo educativo formal (CHEVALLARD, 1991; FORQUIN, 1996). 

Estas proposições curriculares estão, inclusive, em consonância com o que é salientado 

nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) que estabelecem os 

princípios de direcionamento curricular, sendo concedida aos Estados, municípios e 

instituições privadas a autonomia na elaboração dos currículos de seus sistemas de ensino 

(IMPOLCETTO, 2012). 

Como salientam Bowe, Ball e Gold (1992), as proposições políticas educativas ora 

tendem a ter cunho mais prescritivo, o que limita as possibilidades de envolvimento de 

quem atua na prática, ora mais “escrevível”, convidando os leitores à participarem dos 

processos de tomada de decisão. Para esses autores, os currículos, por terem os docentes 

como atores centrais de sua implementação, devem ser compreendidos de forma a convidá-

los, na medida do possível, a participarem ativamente de seu processo de implementação, 

fato que nem sempre ocorre. 

Da mesma maneira, os livros didáticos apresentam-se cada vez mais frequentes, 

permeando a prática pedagógica e subsidiando as ações curriculares em diversas instâncias, 

podendo ser definidos, como advoga Sacristán (1991), como meios interventores do 

currículo. Políticas institucionais tais como o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) e o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), ambos de cunho federal, e o 

Programa Sala de Leitura do governo Estadual de São Paulo (em nível estadual) são 

exemplos de ampliação do número de materiais oferecidos, o que tem mobilizado autores, 

editoras e um grande capital financeiro. Apple (1995) aponta que a maior parte do conteúdo 

que é vinculado aos livros didáticos é proveniente de grupos sociais bem segmentados, os 

dos editores desses materiais que, por sua vez, definem os termos reais daquilo que deve ser 

ensinado na escola, atendendo a seus próprios interesses de classe. 
Essa configuração contribui com a afirmação de Apple (1988) de que os livros 

didáticos estabelecem grande parte das condições materiais para o processo de ensino e 

aprendizagem nas salas de aula de muitos países, uma vez que são os textos que 

frequentemente definem qual é a cultura legítima a ser ensinada na escola. Nessa direção, 
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tal qual propõe Santomé (2006), podemos considerar que esses materiais compõem o 

currículo oculto, espaço no qual são desenvolvidos conhecimentos, destrezas, atitudes e 

valores que são adquiridos no dia a dia dos processos de ensino e aprendizagem e nas 

interações realizadas no âmbito escolar. 
De acordo com Darido et al. (2010) a Educação Física, historicamente, ficou à margem 

da discussão sobre os livros didáticos, o que corroborou com uma ausência significativa de 

materiais para esse componente curricular. Além disso, o déficit de materiais didáticos na 

Educação Física relaciona-se à própria identidade da área, vinculada muitas vezes a um 

saber fazer de origem apenas procedimental (ROCHA et al., 2015; ROSÁRIO; DARIDO, 

2012). Antunes e Dantas (2010, p. 206) também corroboram com tal perspectiva ao 

considerar que “uma evidência dessa ausência de propostas é a quase total inexistência de 

livros didáticos de Educação Física escolar”. 

No âmbito internacional a lacuna de materiais didáticos escritos na Educação Física é 

também encontrada. Aljadeff-Abergel e Ayvazo (2011) apontam que do ponto de vista 

histórico a utilização de livros didáticos tem sido incomum na Educação Física em 

comparação às outras disciplinas escolares. As autoras salientam, entretanto, que a despeito 

de sua pouca utilização, esses materiais apresentam potencial de facilitar a aprendizagem 

cognitiva dos alunos, bem como otimizar as ações práticas e o aprendizado psicomotor, 

aumentando o engajamento discente nas atividades físicas. 

No entanto, a atual configuração sobre os processos de elaboração de materiais 

didáticos tem gerado um indicativo de ampliação no número de proposições para a 

Educação Física. Contudo, tais processos de elaboração de materiais, na maior parte das 

vezes, são realizados por profissionais contratados por estados e governos ou editoras, ou 

então são oriundos do âmbito acadêmico. Em diversos momentos esse fato tem-se 

apresentado como um importante dilema uma vez que estas proposições correm o risco de 

considerar os professores apenas como reprodutores das conjecturas prescritas pelos 

materiais. Em uma análise do currículo de Educação Física do Estado de São Paulo, por 

exemplo, Neira (2011) reconhece a falta de consideração das contribuições dos docentes 

vinculados à rede estadual paulista caso fossem considerados seus saberes, conhecimentos e 

opiniões.  

Ferraz e Correia (2012), por sua vez, ao analisar as teorias curriculares e suas 

implicações para a formação docente na Educação Física estabelecem que é imperativo a 

aproximação acadêmica e profissional, subsidiando projetos curriculares críticos e 

inovadores. Assim, sugere-se a necessidade de um diálogo entre os diferentes atores sociais 

que compõem a Educação Física, buscando consolidar as proposições curriculares à luz da 

prática pedagógica, perspectiva que corrobora com os postulados de Rocha et al. (2015). 

Dessa forma, é fundamental que se busque por processos de elaboração de materiais 

didáticos que considerem os docentes que efetivamente estão intervindo na prática 

pedagógica como autores, levando-se em conta suas proposições, como sugere Thiollent 

(2008). Isso pode contribuir para com a maior atribuição de sentidos e significados para tais 

materiais e, consequentemente, auxiliar no desenvolvimento dos processos de ensino e 

aprendizagem. 
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Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi analisar o processo de construção 

coletiva de um livro didático na Educação Física por professores participantes de um curso 

de formação continuada, cujo direcionamento esteve atrelado ao desenvolvimento de 

reflexões acerca da prática pedagógica. 

 
 
Métodos 
 
A pesquisa-ação 
 

Esse estudo, de natureza qualitativa, parte dos pressupostos de investigação social que 

associa de maneira dialógica ação e resolução de um determinado problema coletivo, 

baseado na pesquisa-ação (BETTI, 2009; THIOLLENT, 2008; BARBIER, 2007; 

MIZUKAMI, 2003; BRACHT et al., 2002; CLARK et al., 1996). Orientados por essa 

perspectiva, desenvolveu-se ao longo de um semestre letivo, encontros formativos em 

caráter continuado a partir da fundamentação, reflexão e ação sobre a prática pedagógica da 

Educação Física à luz da racionalidade prática (SCHÖN, 1987). 

Essa fundamentação foi basilar para que houvesse a possibilidade de gerar discussões 

sobre a prática pedagógica, promovendo leituras e reflexões que auxiliassem na 

compreensão do exercício profissional na Educação Física. Como premissa, buscou-se a 

valorização da ação docente por meio da produção do material didático construído 

coletivamente e, ainda, contribuindo com a progressão na carreira, por meio da certificação 

institucional do processo. 

Cabe destacar que em cada encontro houve o controle de frequência e participação dos 

colaboradores. Além disso, todos os dados provenientes das reuniões foram registrados por 

meio de um gravador de voz e posteriormente transcritos na íntegra. Ao todo foram 

desenvolvidos 16 processos de formação, com um tempo total de 64 horas. 

 
Participantes colaboradores 
 

Participaram dos encontros cinco professores de Educação Física da rede pública 

estadual de uma cidade de médio porte do interior do Estado de São Paulo, sendo 2 homens 

e 3 mulheres (média de idade de 40,4 anos, ±10,97). Os docentes compunham um grupo 

heterogêneo em termos de experiência com o ensino, havendo colaboradores em diferentes 

estágios da carreira. O tempo médio de docência desses colaboradores foi de 13,8 anos 

(±9,28). Se olharmos para o ciclo de vida desses docentes, um está na fase de entrada, três 

estão na fase da diversificação e um na fase da serenidade (HUBERMAN, 1995), 

lembrando que esses ciclos não são fixos, mas permitem compreender a carreira docente. 
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Quadro 1 – Caracterização dos professores participantes do estudo 

 

Identificação Idade Sexo 
Tempo de docência 

(em anos) 
Ciclo de Vida 

Professor 1 48 Masculino 24 
Fase da diversificação 

(7 a 25 anos) 

Professor 2 23 Feminino 1 
Fase de entrada 

(1 a 3 anos) 

Professor 3 51 Masculino 25 
Fase da serenidade 

(25 a 35 anos) 

Professor 4 38 Feminino 9 
Fase da diversificação 

(7 a 25 anos) 

Professor 5 42 Feminino 10 
Fase da diversificação 

(7 a 15 anos) 

Média 40,4 - 13,8 - 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A fase de entrada corresponde aos primeiros anos da carreira, envolvendo a descoberta 

e a sobrevivência, enquanto que a fase da diversificação corresponde ao momento de se 

enfrentar novos desafios dentro de sua própria prática, por fim, a fase da serenidade pode 

significar um momento de desinvestimento profissional (HUBERMAN, 1995). Assim, para 

que o processo pudesse ser bem-sucedido, foi necessário que os participantes de fato se 

esforçassem e se engajassem não apenas na participação dos encontros, mas na mobilização 

acerca das discussões empreendidas. Dessa forma, muitas das proposições eram 

continuamente validadas pelos colaboradores em situações reais de ensino e depois 

rediscutidas e ressignificadas à luz de seus saberes.  

 
Observações 
 

Durante a construção coletiva do material, foi fundamental averiguar sua utilização por 

parte dos professores colaboradores, fato que permitiu um aprofundamento das análises 

tendo em vista as formas como os professores mobilizavam saberes na implementação do 

livro construído. Para isso, lançou-se mão da técnica da observação, empregada para a 

aquisição de informações, permitindo um contato mais direto com a realidade (TARDIF, 

2012; THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2011; MARCONI; LAKATOS, 1982). 

Para isso, foram observadas algumas aulas de cada um dos professores colaboradores. 

As aulas selecionadas corresponderam àquelas que os professores deliberadamente 

utilizaram o material construído coletivamente. Não foi estabelecido um número fixo de 

observações, de modo que se analisou o contexto específico de cada um dos docentes até 

que os dados começassem a se repetir. Dessa forma, foram observadas um total de 114 

aulas (tempo total de observação de aproximadamente 95 horas) que variaram de acordo 

com o apresentado no quadro 2. 
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Quadro 2 – Número de aulas observadas para cada 

um dos professores colaboradores 

Identificação Número de aulas observadas 

Professor 1 20 

Professor 2 16 

Professor 3 22 

Professor 4 30 

Professor 5 26 

TOTAL 114 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 
Análise dos dados 
 

Para o tratamento dos dados, optou-se pela utilização da técnica da análise de 

conteúdo. Além disso, houve a confrontação das análises com as observações realizadas, 

ampliando as discussões. 

A partir dos pressupostos de Bardin (1991), foi seguida três etapas: pré-análise, por 

meio da organização dos dados; exploração e tratamento dos resultados, no qual se 

codificou e categorizou os dados, sintetizando as questões coincidentes, convergentes e 

neutras; inferência e interpretação, representada pelo aprofundamento das análises bem 

como sua comparação com as observações realizadas. 

Dada a vastidão de dados coletados, optou-se por estabelecer um recorte temático, ou 

seja, elencar trechos significativos de cada participante. Assim, privilegiou-se a técnica de 

análise temática e categorial, baseada no estabelecimento de categorias e definições de 

temas a partir da repetição dos indicadores do discurso estipulados previamente (BARDIN, 

1991). 

A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da universidade na qual 

ela foi realizada, sob o protocolo número 2400 de 08 de abril de 2011. Todos os 

colaboradores envolvidos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tendo 

suas dúvidas sanadas. As escolas também autorizaram a realização da pesquisa por meio do 

aceite apresentado, bem como da autorização no desenvolvimento das observações. 

 
 
Resultados e discussão 
 

A partir da triangulação dos dados por meio da análise de conteúdo emergiram duas 

categorias temáticas: dificuldades e possibilidades. O eixo dificuldades abordou três 

subcategorias: a sistematização dos conteúdos na Educação Física; necessidade de 

implementação das atividades propostas; dificuldades na escrita e na materialização das 
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ideias. O eixo possibilidades, por sua vez, apresentou três subcategorias: formas de 

utilização e intermediação das ações pedagógicas; elemento de auxílio à formação; a 

construção coletiva de livros didáticos. Cada subcategoria será analisada separadamente a 

seguir. 

 
 
Dificuldades 
 
A sistematização dos conteúdos na Educação Física 
 

Os professores ressaltaram em diversos momentos dos encontros a necessidade de 

haver na área da Educação Física uma sistematização curricular coerente com os objetivos 

propostos pelas teorias relacionadas com a área. Essa organização proporcionaria aos 

professores de uma mesma escola, cidade, estado e até mesmo país, certa coerência no trato 

pedagógico dos conteúdos e nas formas de estabelecer critérios coesos entre si ao longo dos 

processos de ensino e aprendizagem. A professora 4 exemplificou essa questão em sua 

argumentação: 
 

Se todos os professores do Estado tivessem e seguissem um bom livro ficaria até 

mais fácil de ensinar os conteúdos. Se o professor vai trabalhar ou não a partir 

do livro é utopia, não tem como a gente garantir que todo professor ensine todos 

os conteúdos, mas é importante que haja materiais, falta isso na Educação Física 

(PROFESSORA 4). 

 

O discurso da professora 4 evidencia duas questões que incidem diretamente em 

implicações à prática pedagógica: a necessidade de haver livros didáticos na área da 

Educação Física escolar e a importância de haver formas de organização dos conteúdos de 

maneira sistemática ao longo dos processos de ensino e aprendizagem.  

A partir dessas considerações houve uma série de argumentações dos professores 

participantes dos encontros, todos apoiando a importância de haver livros didáticos na área 

da Educação Física escolar. Todavia, sobre a importância do processo de sistematização 

dos conteúdos ocorreu algumas divergências nas discussões, com alguns participantes 

sustentando a sistematização dos conteúdos enquanto outros arrolaram algumas críticas a 

esse processo. Para o professor 1: “um dos erros do caderninho do Estado é isso, ele fala 

quantas aulas precisamos fazer tal coisa e às vezes a gente termina o caderno antes do 

previsto por eles. A sequência didática tem que ter, mas não por aula e por atividade”. 

Da mesma forma, o professor 3 apoiou as considerações do professor 1 admitindo 

preocupar-se com as proposições curriculares pensadas de modo muito diretivo e 

impositivo. De acordo com sua opinião: “Não acho legal a gente determinar que tal coisa 

tem que ser numa aula e outra coisa na outra, vamos deixar a critério do professor, cada 

escola é uma realidade”. 

O discurso dos professores demonstrou certo receio com proposições muito diretivas 
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que não dão abertura e flexibilidade, impedindo-os de se posicionarem criticamente em 

relação ao currículo imposto, fato que deve ocorrer partindo de uma compreensão da 

valorização do professor enquanto sujeito ativo de sua prática. 

A professora 4 demonstrou seu ponto de vista enfatizando a importância de haver 

proposições viáveis de organização dos conteúdos ao longo do currículo. Para ela: “Eu acho 

fantástica a questão da organização curricular. Você não tem que ser engessado, pode 

alterar outras coisas, pode fazer a implementação de um autor, por exemplo. Leva tempo, 

mas se você tem esses materiais, com certeza eles vão te ajudar”. 

Essa perspectiva corrobora com Antunes e Dantas (2010) que consideram que no 

Brasil há uma ausência de iniciativas e desenvolvimento de propostas de estruturação dos 

conteúdos na área da Educação Física escolar e quando estas propostas existem, elas 

usualmente não explicam de modo significativo como foram elaboradas. Para os autores a 

falta de livros didáticos na área é prova dessa ausência de propostas. 

Da mesma forma, Correia (2009) aponta que o problema da seleção, organização e 

sistematização dos conteúdos da Educação Física passa por todos os níveis de ensino. Para 

o autor, é preciso compreender o sentido e significado da ação educativa, as especificidades 

da Educação Física enquanto componente curricular, o tratamento metodológico e a 

orientação política e pedagógica utilizada.  

Palma, Oliveira e Palma (2010), por sua vez, reconhecem que os professores de 

Educação Física costumam ter dificuldade em sistematizar os conteúdos. Os autores 

comparam a Educação Física com outras disciplinas escolares, reconhecendo que os demais 

componentes curriculares possuem conteúdos sistematizados, indicando claramente o que 

ensinar ao longo dos anos escolares.  

O discurso da professora 4 ilustra o fato da necessidade de haver uma proposição 

curricular que indique e norteie conteúdos, metodologias, formas de se trabalhar e inclusive 

aponte atividades e questionamentos possíveis, fato que não delimita, necessariamente, a 

ação do professor a um simples reprodutor dessas ações. Pelo contrário: é o professor que 

irá ressignificar as proposições de acordo com as demandas de seu contexto de trabalho. 

Por outro lado, como apontaram os colaboradores 1 e 3, é possível que os professores se 

sintam “engessados” ou “podados” dependendo da maneira impositiva de implementação 

dessas formas de sistematização, fato ancorado por autores como Sacristán (1991), Zabala 

(1998) e Apple (1988).  

Ao observar a prática pedagógica dos professores ficou evidente que as formas de 

apropriação dos contextos do livro didático são muito particulares para cada um e está 

relacionada diretamente à demanda da realidade a qual eles estão inseridos. Nenhum 

colaborador seguiu o material de modo contínuo ou único, trazendo conceituações que não 

se restringiam ao que estava contido no livro. 

Os professores 1, 2 e 5, por exemplo, não seguiram a sequência estipulada 

previamente. Embora o material não solicitasse, esses colaboradores optaram por realizar 

aulas duplas, sendo a primeira abrangendo alguns aspectos conceituais do livro em sala de 

aula e a segunda implementando algumas das atividades propostas no espaço da quadra. 

Os professores 3 e 4, por sua vez, também buscaram usar o material em aulas duplas, a 
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primeira em sala de aula e a segunda em quadra. Esses colaboradores optaram por explicar 

conceitualmente aos alunos a forma de organização do material, o que demandou grande 

quantidade de tempo e uma vasta explicação de conceitos de uma só vez. No entanto, eles 

buscaram ir além das proposições contidas no material e em duas de suas aulas utilizaram 

vídeos didáticos, levando os alunos à sala de vídeo de suas respectivas escolas, para 

exemplificar a realização das atividades, o que gerou grande interesse por parte dos alunos.  

O material, nessa perspectiva, foi um meio de materialização das concepções 

curriculares para a prática pedagógica. Em suma, o livro possibilitou o usufruto de parte das 

proposições docentes, a partir da seleção prévia dos professores, sem com isso seguir uma 

sequência linear de organização curricular ou sistematização dos conteúdos.  

De fato, os livros didáticos podem ser o objetivo materializado no qual se apresenta 

alguma forma de sistematização dos conteúdos. Contudo, é possível que o livro didático 

seja apenas um material que apresenta uma série de atividades, propostas de intervenção, 

curiosidades, entre inúmeras outras questões sem com isso preocupar-se com uma 

organização diária, por aula e por conteúdo, por exemplo. 

Em diversos momentos dos encontros a preocupação com a questão do 

“engessamento” das ações dos professores fez-se presente. Porém, os próprios professores 

reconheceram a necessidade de certa organização curricular que pudesse nortear suas ações 

docentes. Esse reconhecimento vai de encontro com a consideração de Rocha et al. (2015, 

p. 189) ao analisarem as teorias curriculares nas produções acadêmicas no campo da 

Educação Física, concluindo sobre “a importância dos estudos que apontam a necessidade 

de uma organização mínima para sistematização dos saberes escolares, o que não implica 

em desconsiderar as particularidades do local”. Dessa forma, é fundamental refletir acerca 

dos modos sobre os quais é possível auxiliar os professores em suas práticas com propostas 

realmente atrativas, viáveis e que os considerem enquanto atores protagonistas desse 

processo, possibilitando saltos qualitativos e o enriquecimento valorativo das aulas de 

Educação Física. Sendo assim, coaduna-se com Santomé (2006) no que diz respeito à 

valorização do protagonismo docente na elaboração e implementação de alterações 

curriculares. 
Esses argumentos refletem ao menos três questões importantes: a primeira refere-se à 

necessidade de haver explicações detalhadas sobre a forma de construção das proposições 

elaboradas para que haja uma maior apropriação de sua compreensão; a segunda refere-se à 

fundamental importância de considerar os professores também como colaboradores de sua 

elaboração, e não apenas como reprodutores de proposições; a terceira, finalmente, ilustra 

que, por mais diretivas que as proposições sejam, elas são ressignificadas à luz dos saberes 

dos professores que as transformam de acordo com seus contextos. Sendo assim, quanto 

mais próximas de suas realidades, maior a inclinação para que as proposições sejam bem-

sucedidas, fato que necessita de maior atenção por parte das políticas públicas e 

pesquisadores da área educacional. 

Esses apontamentos caminham ao encontro dos postulados de Apple (1995) com 

relação à necessidade de maiores compreensões acerca dos papéis dos livros didáticos 

dentro do currículo e das práticas escolares. Ao examinar as bases que legitimam os 
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conhecimentos que devem ser ensinados na educação escolarizada, o autor amplia a visão 

sobre os livros didáticos, questionando as formas de reprodução cultural proporcionadas 

por esses materiais e as relações de dominação existentes ao longo de sua utilização. Apple 

(1995) admite ainda que, em geral, a disponibilização do conhecimento escolar é feita por 

meio de algo que usualmente se tem dispensado pouca atenção, que é o livro didático. 

Assim, maiores investigações são necessárias. 

 
Necessidade de implementação das atividades propostas 
 

Outra questão central discutida com os colaboradores foi a necessidade de 

implementação das atividades propostas. Ao longo de cada encontro, foi consenso geral 

entre todos os professores participantes que as atividades elaboradas deveriam ser 

“testadas” em condições reais, ou seja, tudo o que era pensado nos encontros deveria ser 

implementado nas aulas dos próprios professores para, posteriormente, fazer parte ou não 

do material. Essa perspectiva partiu da consideração sobre a importância de elaboração de 

um material que pudesse abranger proposições de fácil compreensão para todos os 

professores. Dito de outra forma, a validação das proposições precisaria passar 

necessariamente pelo crivo dos docentes a partir da jurisprudência pública validada 

(GAUTHIER et al., 2013).  

A importância de implementação das atividades elaboradas, bem como de todas as 

dinâmicas pensadas de modo coletivo passaram a ser o mote de boa parte dos encontros. O 

maior temor dos professores referia-se ao fato do livro abranger atividades que não 

tivessem sido testadas em suas próprias aulas e que fossem difíceis de serem 

implementadas em situações reais de ensino. Nas palavras do professor 1: “vamos precisar 

sempre aplicar o que discutirmos aqui para ver se vai dar certo e em qual idade, em qual 

série, com qual sala, tudo isso. É bom colocar no livro inclusive”. 

De maneira semelhante e propondo uma mudança na forma de se conceber os livros 

didáticos a partir da ênfase na dimensão prática, o professor 3 apoiou os demais e teceu o 

seguinte comentário: 
 

Eu sei que estamos aqui na Universidade, mas a gente tem que ter pé no chão! 

Se a gente vai fazer o livro para professores vai ter que ter aquela parte prática. 

Os professores de Educação Física, eu acho que todos, já estão cansados de fazer 

reflexão de inúmeras coisas sem sentido (...) eu quero ver o prático, pegar na 

mão, ver o que eu posso fazer com meus alunos (PROFESSOR 3). 

 

Conforme é possível observar, os professores buscaram, em diversos momentos 

distintos, propor uma dicotomia no que tange a perspectiva teoria e prática da Educação 

Física escolar. Desse modo, eles elencaram que o livro deveria ser elaborado, sobretudo, de 

forma a propor atividades práticas – não necessariamente um receituário de atividades – 

mas que pudesse proporcionar ao professor um repertório de possibilidades para o trato 

pedagógico dos conteúdos apresentados. De acordo com o professor 1, por exemplo: “tem 
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que ser atividades mais práticas, tem que falar a língua do professor. Se tem muita coisa 

escrita o professor já vai direto onde tem imagem”. 

Essa visão pode ter influenciado fortemente a ênfase dada pelos professores à 

necessidade de implementação das proposições elaboradas ao longo dos encontros em suas 

próprias práticas nas escolas. Essa necessidade pode ser atestada na fala da professora 4: 

“vamos pensar em tomar esse cuidado para testar o livro eu na minha escola, você na sua e 

ir encontrando as falhas. A gente tem que aplicar, fazer o teste para ver se deu certo, não 

pode fazer a coisa e achar que aquilo que é a verdade sem testar”. 

O livro didático na Educação Física escolar, independente do conteúdo abordado, não 

deve contribuir para “dicotomização” das perspectivas teoria e prática. Na verdade, esse 

material, na opinião de Darido et al. (2010, p. 452) deve ser “intimamente ligado ao 

processo de ensino-aprendizagem, ou seja, elaborado e produzido com a intenção de 

auxiliar as necessidades de planejamento, intervenção e avaliação do professor, bem como 

de contribuir para as aprendizagens dos alunos”. Ou seja, ele é justamente um material de 

auxílio ao professor que pode permitir maior facilidade nos processos de ensino e 

aprendizagem e uma articulação mais eficaz entre os conteúdos apresentados e a prática 

pedagógica. 

A não compreensão das possibilidades de abrangência de um determinado material 

pode provocar a errônea ideia de que as atividades contidas nele devem ser ensinadas a 

partir de aulas teóricas em sala de aula e as atividades de vivências propostas devem ser 

realizadas na quadra de maneira prática. Foi justamente essa a forma de utilização 

apresentada pelos professores durante as observações das aulas: uma aula teórica em sala 

de aula abordando alguns conceitos do material e uma aula prática na quadra, abordando 

propostas de atividades do material. 

Todavia, tal qual apresenta Betti (2005), na prática pedagógica, o professor de 

Educação Física está constantemente interagindo com diferentes formas de compreensão de 

saberes e conhecimentos, não sendo possível, a partir de uma perspectiva referente à 

apropriação crítica da cultura corporal de movimento, separar ações “teóricas” das ações 

“práticas”.  

Na verdade, teoria e prática devem estar entrelaçadas o tempo todo, tanto em sala de 

aula quanto na quadra. Essa incompreensão pode ainda acarretar um problema que tem se 

tornado recorrente na Educação Física e também foi constatado nas observações realizadas: 

utiliza-se o material na parte mais conceitual da aula e na parte mais procedimental, 

normalmente na quadra, abre-se mão dele mantendo-se a mesma prática que existia antes 

de sua implementação. 

Chama atenção ainda o fato dos professores recorrerem à expressão “aplicar” as 

atividades do material com frequência. Ora, assumindo-se a perspectiva dos saberes 

docentes, de acordo com Tardif (2012), os professores não “aplicam” as atividades de 

modo irrestrito, mas às ressignificam à luz de seus saberes, fato também constatado durante 

as observações.  

Por isso, para que as proposições fizessem parte do material, foi de suma importância 

que elas fossem implementadas nos mais diversos contextos. Esse fato não garante, no 
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entanto, que as atividades realizadas in loco sejam realmente asseguradas como bem-

sucedidas em todos os contextos, uma vez que há uma série de imprevistos e possibilidades 

inerentes à prática pedagógica que os materiais não são capazes de suprir. Por outro lado, o 

fato de proposições serem “testadas” e implementadas previamente possibilitou uma maior 

reflexão sobre elas, melhorando a leitura e interpretação e contribuindo para com outros 

contextos. 

 
Dificuldades na escrita e na materialização das ideias 
 

Outro fator ressaltado pelos professores participantes da pesquisa refere-se às 

dificuldades na escrita e na materialização das ideias. Esse fato foi corroborado por todos 

os professores ao longo dos encontros, muitas vezes considerando que o ato de escrever e 

re-escrever não é uma tarefa simples e requer dispêndio de tempo e reflexão conceitual, 

além do domínio da escrita e das normas cultas da língua. De acordo com o professor 1: “na 

minha opinião escrever é muito difícil. Só essas 3 atividades aqui eu fiquei horas para 

fazer”. Para exemplificar suas dificuldades esse colaborador apontou: “Eu sei o que quero, 

mas na hora de escrever aparecem os vícios de linguagens. Aí tem que lapidar o texto, e 

demora muito”. 

A consideração das dificuldades em escrever foi relatada também pelo professor 3, que 

ressaltou: “eu acho difícil também escrever. Na escrita culta você demora para escrever, 

não tem como”. Já a professora 4 admitiu: “Algumas coisas que a gente coloca, quando 

começa a falar a gente não pensa, às vezes quando escrevemos alguma coisa temos a 

impressão que as pessoas vão entender tudo e não é verdade, nem tudo fica claro”. 

Há ainda outras dificuldades acerca do processo de escrita. A primeira refere-se, 

conforme os próprios professores destacaram, às dificuldades no próprio domínio da norma 

culta da língua portuguesa e na transposição dos discursos realizados de forma oral para a 

linguagem escrita. Além disso, os professores admitiram também que não costumam 

escrever muito, nem mesmo em seus planejamentos de ensino ou de aula, fato que 

proporciona poucas experiências textuais, refletindo dificuldades na escrita. 

Esse problema é bastante complexo e envolve uma série de agravantes que os 

encontros não foram capazes de suplantar. Destaca-se, no entanto, a criação coletiva de 

uma série de estratégias para contribuir com o processo de materialização escrita das ideias 

dos professores. A primeira foi a gravação dos encontros, que propiciou a posterior 

transcrição de algumas proposições deles. A segunda foi a realização ao longo dos próprios 

encontros de atividades de escrita das próprias atividades. Quando o tempo não permitia, 

algumas atividades ficaram destinadas para realização em casa para posterior devolução, 

algo que foi apoiado por todos os colaboradores. Finalmente, houve momentos de troca de 

partes escritas, ou seja, um colaborador lia as proposições do outro para avaliar a 

compreensão e clareza, algo bastante profícuo, pois possibilitou discussões e novas formas 

de escrever as atividades, objetivando sua clareza e coerência textual. 

A inserção de outras formas de linguagem, sobretudo com relação às imagens foi 

também uma estratégia que serviu para auxiliar a descrição das atividades. Isso não 
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significa que as imagens tiveram a função de substituir as partes escritas do material, mas 

que elas contribuíram para elucidar certas exemplificações e demonstrar parte das 

proposições apresentadas. Os próprios colaboradores foram enfáticos ao ressaltar a 

importância de haver várias imagens no material.  

Como aponta Sacristán (1991), há diversos meios escritos, gráficos, audiovisuais, entre 

outros, que o professor pode aproveitar oportunamente numa determinada estratégia de 

ensino que ele estrutura objetivando a transposição didática dos conteúdos ensinados. O 

autor ressalta ainda que o professor pode usar uma série de recursos para auxiliá-lo, desde 

que não haja uma relação de dependência com relação a eles.  

Essas análises permitem compreender que uma série de dificuldades permeia as 

relações entre os professores e os livros didáticos, tanto no que corresponde à sua ausência 

para o componente curricular da Educação Física, como sobre as formas de elaboração 

desses materiais, passando pela sua apropriação durante a prática pedagógica até finalmente 

chegar aos seus modos de utilização.  

Como salienta Sacristán (1991), no melhor dos cenários, objetiva-se um professor que 

crie seus meios didáticos para sua prática, inclusive trabalhando em grupo. Por isso, o 

processo de construção coletiva, apesar das dificuldades vivenciadas e relatadas, pode ser 

considerado como um profícuo momento de reflexão e de autoria coletiva de formas de se 

pensar a prática pedagógica.  

No entanto, mais importante do que esse processo de criação é estar preparado para 

apropriar-se criticamente dos mais diversos meios interventores do currículo ao longo dos 

processos de ensino e aprendizagem, enriquecendo a prática e compreendendo criticamente 

os condicionantes que a rege. Esse fato necessita de mudanças emergenciais na formação 

dos professores para que se crie relações com os livros didáticos que não sejam 

“simbióticas” ou “predatórias”, mas “mutualísticas”, ou seja, que estes materiais possam 

contribuir com o fazer pedagógico dos professores de Educação Física em seus diversos 

contextos de atuação profissional.  

 
 
Possibilidades 
 
Formas de utilização e intermediação das ações pedagógicas 
 

Uma vez que os livros estão presentes cotidianamente ao longo da prática pedagógica 

(MUNAKATA, 2000), suas formas de utilização provocam a criação de certos vínculos 

entre alunos e professores com relação a esses materiais. É comum os docentes levarem 

consigo seus livros em diferentes ambientes. É mais frequente ainda a relação que os alunos 

estabelecem com esses materiais, colorindo-os (quando possível), colocando seus nomes, 

identificando-os e apropriando-se deles de diferentes formas. 

Enquanto elementos do processo educativo, os livros didáticos podem receber 

diferentes formas de significação, variando as atribuições simbólicas de acordo com valores 

afetivos (gostar, cuidar, conservar, rasurar, guardar o material), bem como de capital 



 
Os professores como autores de suas práticas: [...] 

 

 
446 

econômico (não escrever no material, conservá-lo para outrem, revendê-lo). Esses 

processos caracterizam alguns dos elementos relacionados às formas de utilização desses 

materiais, tanto pelos alunos, mas também podendo ser estendidas para os professores, fato 

que corrobora com as proposições de Sacristán (1991), Munakata (2000) e Lajolo (1996). 

Com relação às formas de utilização dos livros didáticos, os professores arrolaram uma 

série de possibilidades. Ao longo dos encontros, os participantes buscaram destacar 

aspectos positivos e negativos acerca desses materiais, voltando-se para compreensões que 

pudessem desenvolver e melhorar o material coletivamente construído. 

Em princípio, os colaboradores afirmaram recorrer a diversos tipos de materiais em 

busca de auxílio quando sentem a necessidade de angariar novas ideias às suas práticas ou 

quando não dominam algum determinado conteúdo. Além da internet, elemento de maior 

acesso à busca de informações para enriquecer a prática pedagógica de acordo com os 

participantes, há alguns livros que os professores admitiram usar, a grande maioria advinda 

do âmbito acadêmico da Educação Física. 

Mesmo com o número ainda limitado de livros didáticos para a Educação Física 

escolar, os professores ressaltaram que utilizam diversos materiais ao longo de suas aulas, 

alguns dos quais não são necessariamente caracterizados como didáticos. Essa afirmação 

vai de encontro com o que destaca Bittencourt (2010, p. 545) “o livro é um objeto feito para 

o professor e é dependente do uso que o professor faz dele”. 

Nesse sentido, para os professores colaboradores, os livros didáticos não deveriam 

normatizar todos os procedimentos a serem seguidos pelos professores indicando, por outro 

lado, possibilidades de ação pedagógica, o que corrobora com a ressalva de Sacristán 

(1991) ao indicar que esses materiais deveriam proporcionar informações adaptadas aos 

alunos. 

Embora sejam as formas de usos de um determinado material que efetivará sua 

relevância na prática pedagógica, os conteúdos e procedimentos assinalados não devem ser 

desprezados. Em suma, é importante preocupar-se também com o conjunto de 

conhecimentos inseridos em um determinado material. Essa evidência coaduna com a 

assertiva de Zabala (1998, p. 175)
 
que salienta que a complexidade da prática pedagógica 

exige que o professor disponha de instrumentos e recursos que favoreçam a ação de 

ensinar, sendo necessário, assim, “materiais que estejam a serviço de nossas propostas 

didáticas e não o contrário; que não suplantem a dimensão estratégica e criativa dos 

professores, mas que a incentivem”. 

Essa preocupação foi frequentemente debatida ao longo dos encontros, sobretudo no 

início do processo, quando o livro ainda não havia sido elaborado e as proposições ainda 

estavam no plano das ideias. Como seria esse material? Que tipos de atividades poderiam 

ser abordadas? Desse processo, emergiu uma série de análises dos colaboradores, tais como 

a apresentada pelo professor 1: “temos que pensar nos dois lados: aquele que entende os 

conteúdos e vai falar que o livro está legal e o professor que não entende, mas vai ver que é 

possível ensinar estes conteúdos na escola”. 

Essa indicação reflete que construir um determinado material, ainda mais para um 

componente curricular como a Educação Física que não apresenta muita tradição no uso 
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dessas ferramentas, não é uma tarefa simples. Pensar em quais conteúdos inserir, nas 

formas de abordagem das unidades didáticas, nas dificuldades em termos de formação dos 

professores, nas possibilidades de utilização desses materiais, nos recursos necessários para 

utilizá-los, entre outras questões, indica algumas das barreiras que precisam ser 

cuidadosamente consideradas e que geraram preocupação dos professores nos encontros. 

Como aponta Bittencourt (2010), a produção de textos didáticos exige uma série de 

saberes, indo muito além do domínio e atualização do conhecimento científico de uma 

determinada área, mas impondo conhecimentos sobre práticas em sala de aula, cotidiano 

dos alunos, utilização correta de imagens, gráficos, entre outros. Em suma, é preciso buscar 

compreensões a partir da linguagem do aluno, em um momento histórico em que a leitura 

está cada vez mais negligenciada na escola contemporânea.  

Enquanto ferramenta, o livro didático deve prover discussões, reflexões e proposições 

que contribuam com a aquisição de saberes tanto dos professores quanto dos alunos. No 

entanto, proposições distantes das realidades docentes podem diminuir a eficácia de 

determinado material, fortemente atrelada às condições concretas relacionadas à prática 

pedagógica uma vez que os livros didáticos são destinados para serem elementos muito 

próximos às ações dos professores em suas aulas. 

Ao discorrer sobre o currículo no processo educativo, Sacristán (1998) salienta que as 

análises dos livros didáticos estão mais próximas da realidade educativa do que os 

documentos oficiais que regulam e prescrevem o currículo. Para o autor, quanto mais 

próxima estão as intervenções curriculares da realidade da prática pedagógica, mais 

impactante será sua influência no currículo. 

Dessa forma, Sacristán (1998) advoga que os livros, os guias didáticos ou outros 

materiais correspondem ao currículo criado para ser consumido pelos professores e alunos. 

Ou seja, na perspectiva desse autor, esses materiais fazem parte da concretude da prática 

pedagógica, sendo elementos que, ao serem consumidos, usados e manipulados pelos 

autores do processo educativo, mediam as ações curriculares. O autor ainda ressalta: “dois 

professores/as com as mesmas diretrizes curriculares, ou manejando um mesmo material 

didático, não ensinam exatamente a mesma coisa em suas classes. As diferenças indicam 

que intervêm fatores peculiares em cada fase da representação do currículo” (SACRISTÁN, 

1998, p. 139). 

Essa assertiva foi constatada com as observações das formas de utilização dos 

materiais por parte dos professores. Cada um desses colaboradores apresentou formas 

muito distintas na utilização dos livros didáticos. Inicialmente, essas distinções se deram 

pelo fato de cada um abordar em suas aulas determinada parte do material. Além disso, 

mesmo em momentos que os conteúdos foram semelhantes, a forma de apropriação do 

material para cada professor foi bastante particular. 

Os professores 1 e 4, por exemplo, em nenhuma das aulas observadas, buscaram seguir 

o material à risca, utilizando-o pouco ao longo de suas aulas. Além disso, eles propuseram 

atividades que estavam em localizações variadas no material, interpretando-o de acordo 

com suas necessidades práticas.  

Os professores 2, 3 e 5, de modo semelhante, utilizaram o material de acordo com suas 
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demandas, tanto pessoais quanto coletivas, a partir das necessidades de suas aulas. Embora 

tenham focado suas explicações nas contextualizações do próprio material eles buscaram 

diversificar os recursos utilizados. Esses professores também não seguiram a sequência 

previamente elaborada, selecionando atividades de acordo com os objetivos de seus planos 

de ensino, bem como as possibilidades de tempo e espaço de suas escolas.  

Ou seja, a utilização de determinado material está fortemente ligada com a 

metodologia pedagógica do professor, como aponta Sacristán (1998). O autor ainda destaca 

que os usos de livros didáticos se referem ao estilo de cada docente e às peculiaridades de 

cada componente curricular, assim como estão assentados em hábitos coletivos e tradições 

metodológicas e de organização escolar, pressupondo uma dada forma de conceber o 

trabalho docente, bem como a organização do espaço e do tempo escolar. 

Esses apontamentos, além das constatações oriundas das observações das aulas 

corroboram com o discurso dos próprios professores que enfatizaram a importância de se 

compreender as especificidades de cada contexto de intervenção pedagógica. A professora 

2, por exemplo, salientou em um dos encontros: “A gente tem que pensar dessa maneira 

porque cada escola é uma realidade”.  

A professora 4, de modo semelhante, ao analisar o processo de utilização do livro 

elaborado e da ação de cada professor frente ao material, em um dos últimos encontros 

realizados, afirmou: “se você for parar para isso, para o teu povo e teu domínio de sala de 

repente não vai dar certo. Há diferença entre um lugar e outro. Eu vejo que algumas coisas 

dependem do professor”. Essa constatação foi também ressaltada pelo professor 1 que 

alertou: “nada serve para tudo que a gente faz. Aqui está tudo certo, mas outro professor 

pode fazer e não ficar tão legal assim, pode acontecer muitas coisas na hora”. 

Essas afirmações ressaltam o caráter fundamental que é assinalado à forma de 

utilização dos livros didáticos por parte do professor que pode a partir desse material buscar 

elementos que contribuam com suas ações pedagógicas ou, de outro modo, ficar restrito às 

proposições do material. Corrobora-se com Zabala (1998) que aponta que os materiais 

curriculares não podem substituir as atividades construtivas dos professores e dos alunos na 

aquisição das aprendizagens. Entretanto, o autor reconhece que esses materiais são recursos 

muito importantes que, se bem utilizados, além de potencializarem o processo educativo, 

oferecem ideias, propostas e sugestões que enriquecem o trabalho profissional. 

Como alerta Santomé (2006), em um mundo globalizado, a busca de um currículo 

integrado que valorize a aprendizagem e a interdisciplinaridade bem como os conteúdos 

culturais e a diversidade social necessária deve ser preconizada a partir da compreensão dos 

próprios professores como autores fundamentais desse processo. Assim, é essencial que os 

docentes não sejam considerados apenas como executores de proposições políticas 

fragmentadas ou preconizadas pela lógica de produção baseadas em modelos de gestão 

empresarial, por exemplo. 

O fato da Educação Física escolar, de modo geral, não ter se apropriado ainda de 

formas efetivas na utilização desses materiais, não inviabiliza os professores de buscarem 

ferramentas que possam de fato contribuir com suas práticas pedagógicas, fato que assinala 

para a importância da elaboração de uma diversidade maior de materiais didáticos para esse 
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componente curricular. O professor pode, inclusive, buscar informações nos livros 

didáticos de outras disciplinas (ROSÁRIO; DARIDO, 2012).  

Ou seja, uma das maiores características que deve ser ressaltada ao se analisar os livros 

didáticos se refere ao aspecto de que são os usos que se fazem destes materiais que 

permitem considerar suas potencialidades e limitações. Debruçar-se sobre as formas de 

utilização desses materiais a partir de análises que levem em consideração os saberes dos 

professores é então uma necessidade, tendo em vista o desenvolvimento da prática 

pedagógica da Educação Física escolar. 

 
Elemento de auxílio à formação 
 

Os livros didáticos, a partir dos usos estabelecidos e das interpretações realizadas pelos 

professores, podem apresentar funções de colaboração para a formação profissional, seja 

inicialmente, a partir da utilização em cursos de graduação, seja de forma contínua, 

contendo referenciais que podem contribuir com suas ações em serviço. Essa perspectiva 

foi destacada pela professora 4: 
 

O livro didático também tem uma função de formação do professor. O professor 

empenhado pode ter dificuldade em um monte de coisa. Eu acredito que grande 

parte dos professores também vai ter várias dificuldades. Por isso, precisamos 

falar o mais claro possível (PROFESSORA 4). 

 

Compreender os livros enquanto instrumentos que contribuem com a formação 

profissional é possível a partir da visão que os concebe enquanto uma das fontes de 

produção e ressignificação de saberes, denominada de função referencial para Choppin 

(2004). Em suma, os livros didáticos apresentam-se como ferramentas que mobilizam 

saberes aos professores e aos alunos. No caso dos docentes, essa mobilização ocorre em 

três instâncias: ao nível dos conteúdos assinalados e empreendidos em determinado 

material, o que Shulman (1986) denominou de conhecimento do conteúdo; sobre 

procedimentos didáticos e pedagógicos, denominado de conhecimento pedagógico; e 

também ao nível de procedimentos didáticos e pedagógicos relativos ao ensino de 

determinado conteúdo, denominado de conhecimento pedagógico do conteúdo.  

De acordo com Zabala (1998), os materiais didáticos são instrumentos que 

proporcionam referências e critérios para a tomada de decisão dos professores tanto no que 

corresponde ao planejamento quanto na intervenção direta do processo de ensino e 

aprendizagem, bem como na avaliação. Dessa forma, o autor considera esses materiais 

como os meios que auxiliam os professores nas respostas aos problemas concretos que as 

diferentes fases de planejamento, execução e avaliação apresentam. 

Uma vez presentes na prática pedagógica, os livros didáticos são um dos elementos que 

propiciam saberes aos professores. Como salienta Tardif (2012), uma das esferas de origens 

dos saberes dos professores é proveniente dos programas e livros didáticos utilizados por 

eles, cujos modos de integração no trabalho docente referem-se às formas de utilização 
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dessas “ferramentas”, além de suas adaptações às tarefas pretendidas.  

O fato dos livros didáticos serem uma das fontes que propiciam saberes aos professores 

ilustra sua importância na prática pedagógica. Se, como afirmou Tardif (2012, p. 120) “a 

tarefa do professor consiste, grosso modo, em transformar a matéria que ensina para que os 

alunos possam compreendê-la e assimilá-la”, o livro didático é, dessa forma, um dos meios 

de auxílio nessa empreitada, objetivando contribuir com o ensino, gerando alternativas 

didáticas às explicações e ensinamentos dos professores. 

Ao intermediarem o currículo e, consequentemente, interferirem nos processos de 

ensino e aprendizagem, os livros didáticos provocam impactos difíceis de serem 

mensurados, mas que influenciam direta ou indiretamente a prática pedagógica. Seus 

objetivos e funcionalidades tornam-se mais ou menos restritos de acordo com o nível de 

utilização por parte dos professores.  

Como defende Tardif (2012), os saberes dos professores não formam um repertório de 

conhecimentos unificados, sendo heterogêneos, ecléticos e sincréticos e nem apresentam 

uma unidade teórica, mas apresentam uma “coerência pragmática”. Embora os livros 

didáticos não sejam as únicas fontes e formas de mediação e utilização desses saberes, eles 

são um dos elementos inseridos em meio à complexidade da prática pedagógica que pode 

contribuir para a sua compreensão. 

Nesse contexto, Bittencourt (2010) indaga se realmente há certo padrão na utilização 

de livros didáticos aos quais os professores estão submetidos ou se, apesar das diretrizes 

estabelecidas, as formas de usufruto desses materiais diferem para cada docente e cada 

disciplina curricular. A autora reconhece, no entanto, que existe uma controversa relação 

entre a formação de professores e os livros didáticos, fato que merece maior destaque por 

parte da literatura. 

Sendo assim, designar os livros didáticos como “muletas” aos professores é concebê-

los como únicos meios precedentes de saberes, ignorando a complexidade e 

heterogeneidade da constituição dos saberes docentes no âmbito da prática educativa. Ou 

seja, negar a interferência do impacto desses materiais no currículo é destituí-los de 

significação e importância, renegando suas influências ao longo dos processos de ensino e 

aprendizagem. Todavia, alocá-los como único recurso centralizador da prática pedagógica é 

subjugar e desvalorizar a influência de todos os outros elementos que estão envolvidos na 

dinâmica de construção e ressignificação dos saberes. Dessa forma, tais materiais podem 

ser concebidos como elementos importantes que contribuem com o processo de formação 

profissional. 

 
A construção coletiva de livros didáticos 
 

De acordo com Zabala (1998) uma das ações dos docentes deveria consistir em estar a 

par de todo tipo de material que seja útil à função educativa, construindo-se critérios 

básicos de análise que possibilitem a adoção de decisões fundamentais a respeito da 

seleção, do uso, da avaliação e da atualização desses materiais. Ainda para esse autor, os 

implementos didáticos devem fazer parte de um projeto global que observe seus papéis, 
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propostos segundo objetivos de uma ou mais áreas ou etapas educativas.  

Sacristán (1998) salienta a importância de pautas coletivas que permitam aos 

professores discutirem criticamente sobre os mais diversos materiais didáticos disponíveis 

para que a escola revise a forma dominante de utilização, bem como de seleção, 

financiamento e entrada de algum implemento alternativo. O autor destaca ainda que a 

adoção de materiais didáticos variados é possível com a finalidade de ser para uso coletivo. 

Como destacam Bracht et al. (2002), uma das características mais importantes do 

professor é a busca pelo trabalho coletivo. No entanto, muitos ainda são os entraves para 

que tal processo possa ser realmente efetivado, como a própria cultura escolar centrada de 

modo disciplinar, a não compreensão do que significa construir coletivamente o projeto 

político pedagógico, entre outros.  

A procura por materiais didáticos está relacionada aos objetivos que o professor almeja 

a partir de suas demandas práticas. Ou seja, busca-se suprir determinado aspecto com esses 

materiais. Esse fato foi evidenciado pelos professores colaboradores, inclusive, 

apresentando algumas contradições discursivas, ora ressaltando a importância desses 

materiais não delimitarem rigidamente suas ações práticas, ora buscando livros que 

direcionassem suas ações por meio de proposições mais diretivas. 

A mediação do processo de construção coletiva do material na perspectiva da pesquisa-

ação segue um limite tênue entre atender aos discursos docentes e viabilizar novas formas 

de compreender o processo educativo. Os professores ressaltaram a necessidade de 

propostas de atividades práticas, como salientado em diversos momentos. No entanto, a 

busca por referenciais teóricos que subsidiassem as proposições práticas também se fez 

necessária, sendo inclusive incluída no livro didático. Bracht et al. (2002), ao relatarem o 

processo de uma pesquisa-ação na área da Educação Física apresentam uma série de 

dificuldades encontradas no que corresponde às pretensões docentes em busca de melhorias 

de suas práticas pedagógicas e as mediações dos pesquisadores/formadores, ressaltando a 

importância das fundamentações teóricas, enfatizando-se, como salientou Pimenta (2000), a 

importância da busca por teorias que possibilitem uma análise crítica do âmbito da prática.  

Ao compreenderem a importância das reflexões que partissem da prática pedagógica, 

mas que pudessem ir além por meio de aprofundamento teórico em diversos âmbitos da 

aquisição de saberes, os professores passaram a constatar a importância de inserir essas 

reflexões também no material coletivamente construído, com a ressalva que o ponto de 

partida e de chegada dessas discussões fosse a prática. Bracht et al. (2002) apontam que 

uma das possibilidades concedidas à pesquisa-ação em Educação Física é justamente a 

produção coletiva e participativa de relatos de experiências e materiais didático-

pedagógicos que possam ser utilizados em outros programas de formação profissional. 

Ao discorrerem sobre o livro em sua versão final, os professores ilustraram sua 

satisfação com o material, desde as inúmeras propostas de atividades práticas, bem como as 

imagens apresentadas e as partes mais reflexivas que buscou apresentar a fundamentação 

teórica desse material. A satisfação dos colaboradores se deve, em parte, pela consideração 

de suas opiniões no material e também pelo fato das propostas terem sido “testadas” em 

situações reais de ensino, ou seja, passaram pela jurisprudência da prática pedagógica.  
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O livro, dessa forma, buscou apresentar as propostas com possibilidades de variações e 

possíveis intercorrências, constatadas a partir da utilização das atividades pelos professores 

colaboradores. No entanto, dado à complexidade e imprevisibilidade da prática pedagógica, 

os materiais didáticos não são capazes de suprir todas as demandas e intercorrências, que 

devem ficar a cargo das experiências dos professores que, para superá-las, mobilizam uma 

grande variação de saberes de diferentes fontes.  

A fundamentação teórica envolvida no material buscou apresentar sobre quais 

perspectivas as proposições estavam abordadas, indicando ainda certa variedade de 

referências para os professores. No entanto, as interpretações por parte dos docentes são 

particulares, ou seja, o modo de apropriação dos livros e outros materiais didáticos são 

constantemente confrontados com as perspectivas docentes. Dessa forma, a fundamentação 

teórica para os professores, a partir da perspectiva dos saberes docentes deverá, 

necessariamente, ser vinculada às suas ações práticas. 

Os livros didáticos apresentam em seu conteúdo alguns referenciais que abordam 

determinados pontos de vista, atendendo certas perspectivas e ideologias e assumindo 

alguns recortes acerca de sua ancoragem teórica, tendo em vista interesses de diversos 

grupos sociais (BITTENCOURT, 2010; CHOPPIN, 2004; SACRISTÁN, 1998; 

SACRISTÁN, 1991; APPLE, 1988). Contudo, as proposições contidas e estruturadas no 

interior desses implementos pedagógicos não asseguram, por si só, o delineamento do 

ensino, uma vez que ao serem confrontados com os saberes dos professores, sofrerão 

ressignificações.  

A organização da aula, do plano de ensino, do projeto político pedagógico, do currículo 

e da própria escola não deve ser feita apenas em função de materiais didáticos, embora a 

influência desses elementos seja tão grande que dificilmente algum processo educativo 

pode ser pensado sem levar em consideração sua presença. Dessa forma, eles podem ser 

utilizados para suprir os professores com elementos com fins educacionais (atividades, 

imagens, propostas, dicas, desmembramentos, etc.) que contribuam pontualmente com as 

ações da prática pedagógica. Sendo assim, esses materiais devem fazer parte da realidade 

dos professores que devem, necessariamente, ver significados nas propostas apresentadas, 

fato que é mais viável com a construção participativa desses implementos.  

Todavia, a realidade atual ilustra que processos de construção coletiva de materiais 

didáticos podem não ser corriqueiramente viáveis e necessitam de aporte institucional para 

sua efetivação. No entanto, a busca por materiais existentes, o diálogo recíproco com outras 

disciplinas e com professores da mesma disciplina e a compilação de propostas que 

subsidiem as ações pedagógicas pode ser melhor colocado em implementação a partir de 

relações dialógicas e participativas entre os professores de uma determinada escola, região, 

cidade e até mesmo estado e país, desde que haja condições para que essas proposições 

sejam possíveis. 

Essa iniciativa se insere na perspectiva mais ampla relacionada à esfera política da 

prática educativa. A partir da análise apresentada por Bowe, Ball e Gold (1992), apesar da 

natureza complexa e controversa da política educacional, destaca-se que existem diferenças 

substanciais entre os seguintes contextos: de influência, onde usualmente as políticas e 
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discursos são iniciados, de produção de texto, materializados nas políticas de fato, bem 

como nos pareceres, comentários, análises e outros a elas subjacentes, e de prática, que 

representa o lócus de implementação das políticas e estão sujeitos à interpretação e 

recriação que podem provocar mudanças significativas nas proposições iniciais. 

Percebe-se, desse modo, como ressaltam Ball e Bowe (1992), que há um 

engendramento complexo relacionado às dinâmicas políticas educacionais e que 

repercutem na forma como os professores são considerados quando se coloca os materiais 

didáticos na centralidade das pautas e agendas educativas. Essa perspectiva permite ainda 

valorizar o papel ativo dos professores e demais profissionais do ensino na interpretação 

das proposições e suas implicações aos processos de implementação. É preciso considerar 

também, a partir dos postulados de Ball (1994) outros dois contextos fundamentais para as 

implementações das políticas educativas: o dos resultados, relacionado aos efeitos gerais e 

específicos provocados pelas políticas ao longo do tempo e, finalmente, das estratégias 

políticas, as quais buscam investigar as desigualdades criadas e produzidas pelas 

proposições políticas. 

Corrobora-se com Sacristán (1991) e Zabala (1998) que afirmam ser fundamental uma 

diversidade de materiais para contribuir com os professores em ampliações das 

possibilidades de intervenção. Esse fato pode ser estendido inclusive para a Educação 

Física, que deve buscar seu processo de valorização e legitimidade por meio da participação 

nas reuniões com os demais docentes e na elaboração do projeto político pedagógico, tal 

qual propõem Bracht et al. (2002) e, além disso, também na participação pela busca, 

seleção e utilização de materiais didáticos no contexto escolar, entre outras inúmeras ações.  

Desse contexto, produções coletivas de livros e outros materiais didáticos emergem 

enquanto uma das possibilidades para a contribuição de saltos qualitativos das ações 

interventivas da prática pedagógica. As razões podem variar desde a possibilidade de 

elaboração e utilização de ferramentas educacionais que auxiliem as ações docentes quanto 

por permitir espaços de reflexões e investigações sobre a própria prática dos professores, 

cuja importância é fundamental. 

 
 
Considerações finais 
 

Pensar a prática pedagógica é refletir sobre uma série de condicionantes como política 

educacional, conteúdos, didáticas, metodologias, formas de avaliação, livros e outros 

materiais didáticos, características dos alunos, investimento/valorização do ensino e da 

escola, condições específicas de cada contexto, entre outras questões.  

Esses condicionantes ilustram a complexidade que é compreender as ações 

relacionadas à prática pedagógica, acrescidas das especificidades inerentes a cada 

componente curricular. Ou seja, é preciso ainda refletir as particularidades relacionadas à 

Educação Física para que as propostas empreendidas possam contribuir efetivamente com 

as transformações necessárias para a concretização de saltos qualitativos nos processos de 

ensino e aprendizagem desse componente curricular. 
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Esses entendimentos demonstram que as reflexões devem ir além de se pensar em 

aulas, conteúdos, metodologias, atividades desenvolvidas, currículos propostos, entre outras 

questões. Embora fundamentais, esses aspectos devem estar atrelados a inúmeros outros 

pressupostos que valorizem os saberes dos professores, as especificidades da Educação 

Física e a função social que a escola apresenta na sociedade contemporânea.  

Uma vez que pensar e refletir sobre a prática pedagógica é algo multidimensional e 

requer análises ampliadas, agir ao longo do processo educativo é tão ou mais complexo. 

Não basta apenas pensar em transformações educativas e inovações curriculares. Para 

implementá-las é preciso compreender as ações de quem as coloca em prática, ou seja, 

entender os professores enquanto sujeitos ativos e protagonistas de suas próprias práticas.  

Os professores, por sua vez, agregam um variado espectro de saberes cujas origens são 

muito particulares a cada docente, pois implicam suas subjetividades, histórias de vida, 

experiências vividas, entre outras. O dinamismo e a complexidade dos saberes requerem 

que sejam realizadas propostas de formação continuada para que seja possível dar 

prosseguimento aos processos de ressignificação, mobilização e, ainda, melhoria da prática 

pedagógica. Aprender com os pares, trocar experiências, diversificar formas de diálogo são 

perspectivas fundamentais, pois as ações docentes devem ser encaradas, em parte, a partir 

de uma perspectiva coletiva, ou seja, na relação com os outros sujeitos e objetos da prática 

educativa, fato que a produção coletiva de materiais pode contribuir.  

A construção coletiva de materiais didáticos demonstra ainda dificuldades acerca de 

sua efetivação, mas também apresenta algumas possibilidades que merecem um 

investimento maior tendo em vista tanto a produção de materiais mais coerentes e 

alicerçados na prática pedagógica, quanto contribuindo para com os processos de formação 

e de desenvolvimento profissional.  

Processos de formação continuada devem, então, estar ensejados na valorização 

docente e requerem que os professores se mobilizem para buscar melhorias de suas ações 

profissionais. Por isso, elas devem ser contínuas, fato que exige apoio institucional e 

valorizações recíprocas entre professores, agentes administrativos e o âmbito universitário. 

Esse processo, por partir do “terreno” da prática, tende a ser significativo, pois desenvolve 

uma cultura da colaboração, da mesma forma que trabalha os saberes profissionais, 

concebem a escola como lugar produção de saberes. Além disso, essa perspectiva contribui 

na construção de uma epistemologia da prática docente, entendida aqui com o conjunto de 

saberes mobilizados pelos professores em situação prática de ensino. 

Dessa forma, as propostas de ressignificação das ações da prática educativa na 

Educação Física escolar devem ser compreendidas como formações que não ocorrem à 

revelia do que acontece cotidianamente nas escolas. As cercanias entre escola e 

universidade devem ser cada vez mais aproximadas caso se vislumbre possíveis melhorias 

nesses dois âmbitos. 

Não foi possível, ainda, a partir de todos os procedimentos empreendidos, dissociar a 

produção coletiva do material com a formação continuada realizada, pois estas são ações 

fortemente entrelaçadas. Ou seja: o processo de construção coletiva do material foi 

importante uma vez que gerou um produto – o livro didático – que poderá vir a contribuir 
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com a atuação desses e de outros professores de Educação Física.  

Contudo, esse processo proporcionou um ambiente igualmente rico em discussões e 

reflexões acerca de alguns dos múltiplos aspectos da prática pedagógica, abordados ao 

longo do presente trabalho. Em suma, ressalta-se a necessidade de ouvir os professores de 

Educação Física, pois eles têm muito a dizer sobre suas próprias práticas. Resta saber se as 

políticas públicas, o âmbito acadêmico, bem como os processos de elaboração de materiais 

didáticos estão dispostos a valorizar o protagonismo dos professores tendo em vista o 

desenvolvimento efetivo da prática pedagógica.  
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