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Resumo 

 

O primeiro ano de atuação docente é marcado por diversas dificuldades na efetivação da sua prática 

pedagógica, porém, é nesse momento que o professor consegue realizar aulas diferenciadas e se 

esforça ao máximo para desenvolver um bom trabalho. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi 

sistematizar um relato de experiência sobre a aplicação de projetos nas aulas de Educação Física (EF) 

na escola pública de um docente iniciante no seu primeiro ano de atuação. Os projetos foram 

realizados entre maio de 2010 e maio de 2011 em uma escola localizada na zona leste da cidade de 

São Paulo. Ao iniciarmos a atuação docente, realizamos acordos com os alunos com o objetivo de 

viabilizar uma prática pedagógica que interessasse a todos e, ao mesmo tempo, evitar romper 

bruscamente com a forma que as aulas ocorriam anteriormente. Com o passar do tempo, os alunos 

aceitaram realizar mudanças com mais freqüência, ocasião em que efetivamos os projetos sobre Mídia 

e Esporte, e Treinamento. A avaliação dos projetos foi realizada durante todo o processo e, no final, os 

alunos redigiram um texto sobre as aprendizagens e sobre o que foi mais significativo durante as aulas. 

Encontramos diversas dificuldades para romper com a forma que as aulas de EF aconteciam nessa 

escola. No final desses projetos conseguimos identificar que alguns alunos já conseguem olhar de 

forma diferente para as aulas de EF e aceitar com menos resistência novas propostas e conteúdos para 

essas aulas. 

 

Introdução 

 

           Tudo que acontece na sala de aula, se materializa por estar ocorrendo em meio a uma mistura 

de vontades, de gostos, de experiências, de acasos, que se tornaram gestos, rotinas, comportamentos, 

com os quais os professores se identificaram. Cada um tem seu próprio modo de organizar sua aula e 

de ensinar, constituindo uma identidade profissional (NOVOA, 2000). 

           Para que exista desenvolvimento dos professores, as pesquisas devem dar voz a eles, permitir 

que falem sobre seu trabalho, considerando injusto, que durante tanto tempo os pesquisadores tenham 

tratado a história de vida dos professores como dados irrelevantes (GOODSON, 2000). 

Nesse sentido, compreender que a visão do docente evolui ao passo em que acumulam os anos 

de experiência, pode nos levar a conjecturar que se o professor logo que inicia sua atuação 

profissional, tiver atenção e apoio em relação às dificuldades que enfrenta na docência escolar, existe 

uma possibilidade de que se sinta fortalecido e com um tipo de pensamento capaz de analisar 

criticamente a realidade e de buscar os meios de efetivar, continuamente, as mudanças necessárias 

para o bom andamento do seu trabalho. 

Huberman (2000) fornece uma maneira que, de início, pode ser útil no sentido de compreender 

essa evolução do pensamento e das atitudes do professor durante sua carreira. No início da carreira, os 

professores, segundo estudos de Huberman (2000), se encontram nas fases nomeadas de exploração e 

estabilização. A fase de exploração se relaciona com o fazer opções provisórias, investigar os 
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contornos da profissão, experimentar diversos papéis. Caso essa primeira fase seja 

positiva, logo após entra-se na fase de estabilização, na qual os professores centram suas atenções no 

domínio das diversas características da prática docente, tentando adquirir condições de trabalho 

favoráveis.  

 Os três primeiros anos de ensino estão focalizados na necessidade de sobrevivência num novo 

meio e de descoberta de como agir nele. A sobrevivência consiste em enfrentar a realidade, analisar a 

distância existente entre os modelos ideais e a realidade, em constatar situações de fragmentação do 

trabalho, em se deparar com dificuldades em relação aos alunos e aos materiais didáticos. O aspecto da 

descoberta se relaciona com o entusiasmo inicial, com a experimentação, com a exaltação por ter sua 

sala de aula, seus alunos e o seu próprio programa (HUBERMAN, 2000). 

 Existem também outras características nesta fase inicial: a atitude de indiferença, notada 

naqueles que entram na profissão a contragosto, a atitude de serenidade visível naqueles cuja 

experiência de vida lhes proporciona maior sentimento de segurança e autoconfiança, ou, ainda, o 

sentimento de frustração (HUBERMAN, 2000) pelo choque entre o imaginado e o constatado. 

Tratando especificamente do ínicio da carreira do professor de Educação Física, Betti e 

Mizukami (1997) relatam que nessa fase, quando se começa uma trajetória profissional, existe 

insegurança para ministrar as aulas e não se consegue afirmar os objetivos da sua prática pedagógica. 

Almeida e Fensterseifer (2007) apontam que o professor no inicio de carreira encontra diversas 

dificuldades como, por exemplo, pouco material, pouco espaço, quadra descoberta, revezamento da 

quadra, resistência dos alunos aos conteúdos diferentes. Além disso, os educadores ficam angustiados 

devido à falta de experiência naquele contexto. Isso ocorre porque a realidade encontrada é bem 

diferente daquela aprendida na Universidade. Amorim Filho e Ramos (2010) também diagnosticaram 

que o professor no inicio da carreira encontra diversas dificuldades, como lidar com a indisciplina dos 

alunos, em relacionar-se com seus pares e em dialogar o aprendido na Universidade com a realidade 

escolar. Santos et al (2009) também demonstram que os professores de Educação Física encontram 

diversas dificuldades no início da profissão, porém, destacam que nesse começo de carreira, é o 

momento que o professor apresenta maior disposição para realizar propostas metodológicas 

diferenciadas e tentar se esforçar ao máximo para realizar um bom trabalho. 

Dentro desse contexto, do primeiro ano de atuação docente, decidimos escrever um relato de 

experiência, demonstrando nossas dificuldades e as possibilidades de prática pedagógica que 

conseguimos realizar nesse primeiro ano de trabalho como professores.  

Entendemos que relatos de experiências do primeiro ano de docência se tornam extremamente 

ricos para a reflexão da prática pedagógica tanto do professor que escreveu o relato, quanto para os 

professores que atuam no cotidiano das escolas diariamente. Além disso, pouco são os estudos que se 

preocupam em realizar uma reflexão sobre a atuação docente em qualquer período da carreira. 

 Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi sistematizar um relato de experiência sobre a 

aplicação de projetos nas aulas de Educação Física (EF) na escola pública  

 

 

 

Método 

 Foi realizado um relato de experiência de um docente iniciante no seu primeiro ano de 

atuação. Os projetos foram realizados entre maio de 2010 e maio de 2011 em uma escola localizada na 

zona leste da cidade de São Paulo. 

 

Relato de Experiência 

 

Ao iniciarmos a atuação docente, realizamos acordos com os alunos com o objetivo de 

viabilizar uma prática pedagógica que interessasse a todos e, ao mesmo tempo, evitar romper 

bruscamente com a forma que as aulas ocorriam anteriormente. Nesse momento surgiram diversos 

conflitos, inclusive alunos que estavam acostumados com a forma anterior de trabalho reclamaram na 

direção sobre a nova proposta de aula e houve muita discussão entre o professor e os alunos. 

Essa resistência imposta pelos alunos por uma nova proposta de ensino já era esperada, já que 

Almeida e Fensterseifer (2007) e Amorim Filho e Ramos (2010) mostraram em seus estudos com 

professores iniciantes vivenciaram esses mesmos problemas em outros contextos. 
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Com o passar do tempo, os alunos aceitaram realizar mudanças com mais 

freqüência, ocasião em que efetivamos os projetos sobre Mídia e Esporte, e Treinamento. O projeto 

Mídia e Esporte foi iniciado devido à discussão sobre as cotas de televisão para os times de futebol 

que ocorreram intensamente no início do ano e pela qual alguns alunos mostraram interesse.  

Iniciamos o projeto levando diferentes jornais para a sala de aula, pedindo para os alunos, 

inicialmente, apenas contar quantas reportagens de cada modalidade esportiva encontravam. Ao 

término da aula, os alunos mostravam perceber que a mídia impressa atribui um valor muito maior ao 

futebol do que aos outros esportes.  

Nas aulas seguintes, levamos reportagens selecionadas em jornais, agora com a proposta de 

confeccionarem cartazes com o conteúdo debatido. Na quadra, praticamos alguns esportes com regras 

antigas e, em seguida, atualizadas, discutindo como a televisão influenciou na alteração dessas regras. 

Para finalizar o projeto, os alunos criaram um vídeo contendo uma história que tivesse relação com a 

mídia e esporte. Textos retirados de blogs e livros também foram objetos de discussão.  

Tivemos diversas dificuldades no andamento das aulas. Elaborar cartazes e discutir textos 

retirados de blogs na aula de Educação Física ainda causava bastante resistência em muitos alunos que 

estavam acostumados apenas a realizarem práticas corporais que mais gostavam na quadra, sem 

qualquer reflexão ou ação didática do professor nessas aulas. 

O projeto Treinamento iniciou devido ao interesse demonstrado pelos alunos em treinar 

esportes, musculação, entre outras atividades. A primeira atividade foi assistir ao filme Estrada para a 

Glória, e, logo após, refletir e discutir a respeito do treinamento dos jogadores de basquete mostrado 

no filme.  

Nas aulas práticas, realizamos treinamento de flexibilidade e resistência muscular, enfatizando 

o entendimento sobre esses tipos de treino. As dúvidas que surgiram a respeito do treinamento de 

musculação nos levou a fazer contato com uma academia do bairro, a qual fomos visitar e conhecer 

para sanar tais dúvidas. Nessa visita, os alunos puderam experimentar os aparelhos e conhecer a 

dinâmica de uma academia. Posteriormente, na escola, realizamos um treinamento de musculação 

utilizando materiais alternativos e discutindo os benefícios de adolescentes realizarem musculação 

tendo como base um artigo de um especialista no tema.  

Durante o projeto ocorreu a realização de cartazes contendo desenhos dos aparelhos de 

musculação e mostrando qual musculatura é mais trabalhada em cada um deles. A professora de Artes 

também participou do projeto realizando em suas aulas um mosaico com as fotos dos exercícios de 

musculação escolhidas pelos alunos. 

Para finalizar o projeto discutimos sobre o treinamento das pessoas com necessidades 

especiais que praticam esportes. Assistimos ao filme, Murderball - Paixão e Glória (o filme explica o 

treinamento dos atletas de rúgbi em cadeira de rodas) e depois realizamos uma reflexão do filme. 

Também mostramos aos alunos outras modalidades esportivas que pessoas com diferentes tipos de 

necessidades especiais realizam.  

Infelizmente, no início da discussão do treinamento para pessoas com necessidades especiais, 

os espaços utilizados para a aula de Educação Física na escola começaram a ser reformados e ficamos 

impossibilitados de realizar qualquer vivência corporal sobre o tema. Essas vivências serão realizadas 

no próximo semestre. 

A avaliação dos projetos foi realizada durante todo o processo e, no final, os alunos redigiram 

um texto sobre as aprendizagens e sobre o que foi mais significativo durante as aulas. 

Importante ressaltar que também tivemos muitas dificuldades na realização das aulas pautadas 

no projeto Treinamento. A própria reforma de todos os espaços que utilizávamos para as aulas 

impossibilitou muitas vivências práticas. Embora a maioria desses alunos esteja tendo aula com esse 

professor há um ano, ainda acreditam que a Educação Física se resume em quadra e futebol, 

dificultando bastante o trabalho. 

Também gostaríamos de relatar que a falta de experiência desse docente no seu primeiro ano 

de atuação aumentou as dificuldades para o andamento das aulas. Como já citado anteriormente, o 

professor no inicio de carreira apresenta dificuldades para lidar com a falta de materiais, com a 

indisciplina dos alunos, com a cultura das aulas que já estava instalada na escola antes da sua chegada, 

além de cometer muitos erros pela sua pouca experiência. Nesse sentido, Huberman (2000) aponta que 

no inicio da carreira o docente enfrenta diversas dificuldades em relação aos alunos e ao material 
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didático, além de estar descobrindo uma forma de agir nas situações cotidianas que 

acontecem e analisar e refletir muito sobre o seu contexto de trabalho.  

É nesse momento também que o docente apresenta maior dedicação e vontade para romper 

com a realidade e se esforça o máximo para desenvolver um trabalho diferenciado, alcançando seus 

objetivos durante a sua prática pedagógica (HUBERMAN, 2000; SANTOS et al, 2009). 

Durante a aplicação dos projetos nessas aulas de Educação Física desenvolvemos uma didática 

pautada nos acordos com os alunos, tentamos também aproximar os conteúdos da disciplina com a 

realidade vivenciada pelos alunos, tornando as aulas um pouco mais significativas. 

 Deixaríamos como sugestões para os professores no inicio da sua carreira profissional não 

romperem completamente com a forma que as aulas eram aplicadas antes da sua chegada naquele 

contexto, realizando acordos com os alunos, que contemplem a vontade de ambas as partes, além 

disso, acreditamos que os professores que atuam nos cursos de formação de professores, devem 

evidenciar essas dificuldades vivenciadas na prática pedagógica dos professores iniciantes durante 

todo o processo de formação. 

 

Considerações Finais 

 

 Os professores no seu primeiro ano de atuação apresentam diversas dificuldades no 

desenvolvimento das suas aulas, porém este é o momento de maior vontade de realizar práticas 

pedagógicas diferenciadas. 

 Os projetos Mídia e Esporte e Treinamento mudaram completamente a rotina das aulas de 

Educação Física que eram realizadas na escola desse docente, mesmo com todas as dificuldades 

vivenciadas durante as aulas e a elaboração de acordos com os alunos. 
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