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RESUMO 

 

O Estágio Curricular Obrigatório (ECO) caracteriza-se como elemento fundamental na 

formação do profissional docente. É a partir dele que pode-se associar a teoria vista em sala 

de aula na graduação com a prática na escola. Sendo assim, o presente trabalho teve como 

objetivo analisar a atuação dos discentes do curso de licenciatura em Educação Física da 

UFVJM diante do ECO a partir da visão dos professores regentes nas escolas de Diamantina. 

Nossa principal justificativa de interesse na pesquisa baseia-se na nossa experiência 

acadêmica, visto a dificuldade que encontramos durante a realização do estágio e também 

pelos relatos dos professores regentes sobre o histórico de estágios anteriores. Deste modo, 

foram selecionadas entre as escolas públicas e privadas aquelas que tinham a disciplina 

Educação Física na grade curricular e professores formados na área que já haviam recebido 

estagiários. Para coleta dos dados foi utilizado um questionário aberto especialmente 

elaborado para esta pesquisa. Os dados obtidos foram categorizados e analisados 

posteriormente. Os resultados revelaram que é possível considerar que existem muitos fatores 

ligados a atividade de ECO em Diamantina, de formas positivas e negativas. O destaque 

maior se encontra, justamente, atrelado à posição em que o acadêmico se coloca diante do 

estágio, na forma como o mesmo age, tendo vista sua futura formação docente. Acreditamos 

que esta pesquisa contribui tanto para a cidade em questão, como para o curso de Educação 

Física da UFVJM por observar as questões positivas e negativas que estão envolvidas com o 

processo de estágio, além de possíveis soluções aos problemas enfrentados nas escolas.  

Palavras-chave: Estágio Curricular Obrigatório; formação acadêmica; relação entre prática e 

teoria. 
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ABSTRACT 

The Internship Required (ECO) is characterized as a fundamental element in the formation of 

Physical Education Teacher. The Internship Required is the link the view theory at graduation 

classroom with the pratice at school. The university teachers of UFVJM of physical education 

going to analize the performance of the  university students of physical education at schools in 

Diamantina. This research is interesting because have many difficulties on the internship and 

also reports of university teachers on the history of previous internships. Thus, choosed the 

private and public school and also school teachers of physical education who had already 

received trainees. For data collection used a questionnaire specially designed for this research. 

Data were categorized and analyzed later. Many factors positive and negative could be related 

with ECO in Diamantina. The main factor is the position of the physical education trainee in 

front of the internship, the way as acts always looking for the future teacher physical 

education. This research will contribute to the city in question, as to the course of physical 

education UFVJM, this observation about the positive and negatives can be helpfull to find 

solutions for some problems at schools. 

Key-words: Internship Required, graduation, practice and theory. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A licenciatura é um curso que tem a especificidade do aprender a ensinar, ou seja, é 

voltado para a formação de professores nas mais diversas áreas, entre as quais, destacamos 

neste trabalho, a Educação Física. Com o intuito de construir a formação profissional do 

professor de Educação Física, os cursos constroem um currículo de matérias exclusivas para a 

área, estando entre essas o denominado Estágio Curricular Obrigatório (ECO) que, como a 

própria nomenclatura diz, trata-se de um componente obrigatório em todos os cursos de 

licenciatura.  Tal disciplina também está presente no currículo do curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 

De acordo com alguns autores, dentre os quais podemos citar Barbieri, Scherer e Silva 

(2011), o ECO destaca-se pela sua importância na formação do discente. Caracteriza-se 

historicamente por possibilitar ao aluno um exercício prático profissional ao final do curso, 

com o objetivo de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, correlacionando à 

teoria e a prática e possibilitando ao mesmo um contato com a realidade educacional a fim de 

desenvolver um trabalho docente competente. 

Para autores como Cabral, Ângelo (2010), é através do ECO que o futuro profissional 

terá a oportunidade de aplicar os conhecimentos que foram adquiridos durante o curso, tendo 

a possibilidade de vivenciar a experiência docente de modo a preparar esse futuro profissional 

para lidar com a complexidade da realidade educacional, melhorando assim sua formação 

acadêmica. 

Na maioria dos casos, é durante o ECO que o discente terá o primeiro contato com a 

docência, o que pode gerar algumas dificuldades, destacando-se a responsabilidade em 

assumir a regência de uma aula pela primeira vez. A experiência prática também tem 

mostrado que pode ocorrer um difícil relacionamento entre o professor da escola e o 

estagiário por diversos fatores, entre eles, a falta de compromisso e desinteresse dos 

estagiários.  

Segundo Silva e Krug (2008), para que ocorra aprendizagem entre os professores das 

escolas e os estagiários é importante que haja interação e bastante diálogo entre eles, para que 

se possa promover trocas de informações sobre o convívio escolar, e consequentemente, a 

construção do conhecimento tanto para o professor quanto para o estagiário, caracterizando 

uma constante formação profissional. Scherer [entre 2000 e 2010] acrescenta que, de acordo 
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com os supervisores do ECO nas escolas pesquisadas por ele, os estagiários com melhor 

aprendizado são aqueles que possuem uma melhor relação com o professor da escola. 

Portanto, o presente trabalho tem como principal objetivo analisar alguns aspectos da 

atuação do acadêmico de Educação Física da UFVJM no cumprimento do ECO, na visão dos 

professores regentes das instituições escolares da cidade de Diamantina, Minas Gerais. Por 

meio dos resultados verificados, este estudo possibilitará uma maior aproximação entre a 

escola e a Universidade, uma vez que estaremos ouvindo a opinião dos professores regentes 

das escolas sobre como o ECO, aonde este vem acontecendo. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

O Estágio Curricular Obrigatório (ECO) caracteriza-se como elemento        

fundamental na formação do profissional docente. Pois acreditamos que a partir dele se pode 

associar a teoria que é vista em sala de aula com a vivência prática propriamente dita. E ainda 

que, se for bem realizado, em harmonia com a instituição de ensino e o professor, todos estes 

podem se beneficiar de tal experiência. 

Nossa principal justificativa de interesse na pesquisa baseia-se na nossa experiência 

acadêmica, visto questões levantadas a cerca desse convívio com os professores na escola, aos 

relatos destes sobre o histórico de estágios anteriores e a relação estabelecida entre a 

Universidade com a Escola   

Acreditamos que esta pesquisa contribui tanto para a cidade em questão, como para a 

escola que pode vir a beneficiar-se amplamente da presença desses estagiários de forma 

positiva e significativa nas aulas e na instituição, além é claro de contribuir para o curso de 

Educação Física da UFVJM por observar questões positivas e negativas acerca do processo de 

estágio, e com isso levantar questionamentos a cerca do mesmo e a possíveis soluções aos 

problemas detectados na sua realização nas escolas.  
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3. OBJETIVO 

 

 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar alguns aspectos da atuação do 

acadêmico de Educação Física da UFVJM no cumprimento do ECO, na visão dos professores 

regentes das instituições escolares da cidade de Diamantina, Minas Gerais. 
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4. CAPÍTULO I – CONCEITUAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO  

 

 

Para Menezes, Amorim e Souza (2009), o Estágio Curricular Obrigatório (ECO) 

apresenta-se como uma forma de vivenciar de maneira prática o conteúdo que o acadêmico 

apreendeu na parte teórica durante todo o seu curso de graduação. Sendo assim, o ECO pode 

ser caracterizado como a exteriorização do aprendizado de forma que ultrapasse os livros e os 

limites da universidade.  

Segundo Barbieri e Krug (2011), o ECO é importante para todos os cursos, em 

especial os de licenciatura, pois, este é o momento em que o estagiário estará vivenciando a 

realidade educacional através de situações que realmente acontecem na docência, não só 

planejando e executando aulas, mas preocupados em desenvolver com os alunos um processo 

de reflexão crítica. Acreditamos também que, neste momento é possível a avaliação da 

aplicabilidade na escola de conceitos e didáticas aprendidas ao longo do curso, ou até mesmo 

a reformulação destas, com a vantagem de ainda se poder contar com a orientação do 

professor da escola e com o docente regente da disciplina de Estágio no curso,  

Segundo Silva (et al 2005 apud SCHERER, [entre 2000 e 2011]), o ECO deve 

configurar-se como um elemento significativo na formação de professores, permitindo a 

interação com as outras disciplinas, estabelecendo relações entre a atuação docente e as 

experiências dos alunos, auxiliando a organização curricular e a formação de uma identidade 

profissional.  

Para Scherer [entre 2000 e 2011], o ECO caracteriza-se por promover um exercício 

prático profissional no final do curso de formação inicial com o objetivo de aplicar os 

conhecimentos teóricos recebidos anteriormente. Complementando isso, Silva e Krug (2008) 

defendem que o ECO deve fornecer subsídios para a formação do futuro professor tanto no 

aspecto teórico, quanto no prático, a fim de que possa desenvolver um trabalho docente 

competente. 

Percebe-se assim, a importância do ECO na formação inicial do professor, pois este 

possibilita a experiência de vivenciar os conhecimentos que o acadêmico adquiriu até então 

somente na teoria, além de aproximá-lo da realidade, por vezes diferente da imaginada e 

discutida em sala de aula, com a qual irão se deparar após sua formação no campo de 

trabalho. 
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Para Cabral e Ângelo (2010), o espaço destinado para o estágio permite ao licenciando 

a disponibilidade de aplicar seus conhecimentos através dos obstáculos que a prática do dia-a-

dia oferece. A troca de experiência fará com que o futuro profissional torne-se mais preparado 

para atuar em diferentes áreas e lidar com a complexidade da realidade cotidiana essencial à 

escola. 

Ressaltamos que o estágio deve ser entendido como uma atividade de aprendizagem e 

por isso não pode ser visto apenas como uma experiência prática desenvolvida pelo 

acadêmico, mas sim como uma oportunidade para refletir e testar os conhecimentos que ele 

aprendeu em sala de aula. Apesar de ser obrigatório na grade do curso, o estágio configura-se 

em um momento de se colocar em prática os conhecimentos adquiridos, mas, sobretudo de se 

diagnosticar uma situação, avaliá-la e a partir disso criar estratégias e métodos para reverter 

ou contornar à mesma para que atinjam os objetivos estabelecidos pelo acadêmico naquele 

momento.  

É importante que o acadêmico realize o estagio nos três níveis de ensino, infantil, 

fundamental e médio, tentando compreender a importância da educação física em cada fase. 

Segundo Lopes et al (2011), é a partir do ensino infantil que a criança tem o primeiro contato 

com o mundo exterior, e é  a partir desse momento que iniciam as expressões 

corporais,conteúdo prático como questões do dia  a dia, podemos citar a socialização, 

integração, cooperação, respeito, valores sociais entre outros, usando jogos, brincadeiras e 

atividades interdisciplinares, que além de ser uma forma prazerosa de aprendizagem 

propiciam atividades físicas em aspectos cognitivos, afetivos e motores,que são 

indispensáveis para o desenvolvimento da criança.Com isso é importante que se tenha um 

profissional da área de educação física trabalhando no ensino infantil para propiciar ao aluno 

um desenvolvimento mais amplo. 

No Brasil, segundo Santos (2010), dos anos de 1940 a 1950, o Estágio era uma forma de 

treinamento de mão de obra industrial e comercial, não necessariamente ligado a uma ação 

pedagógica. Os estudantes não estavam sendo treinados para trabalhar, mas sim já eram 

trabalhadores ativos que tinham momentos de formação. No início, foram as escolas 

profissionais técnicas e os cursos superiores que se interessavam pelos estágios, avaliando a 

possibilidade de se realizar na prática os fundamentos teóricos do trabalho.  

Como eram poucos alunos por turma, os estágios aconteciam, de acordo com 

Nathanael (2006, p. 133 apud SANTOS, 2010 p. 11), “por meio de aulas sediadas em 
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escritórios-modelos, oficinas diversas, escolas primárias de aplicação (no caso dos 12 cursos 

normais) e fazendas experimentais”, ou seja, os espaços de estágio eram como a simulação da 

realidade cotidiana de trabalho.  

Após a segunda metade do século XX, as oportunidades de escolarização foram se 

democratizando e houve o aumento na demanda de matrículas nas escolas. As relações de 

trabalho se modificaram de forma acelerada e por volta de 1950, as práticas de estágio dentro 

dos muros escolares se tornaram inúteis, e foi necessário haver um contato direto com o 

mercado de trabalho. Por volta dos anos de 1960 se iniciou a “era dos estágios extra-

escolares” (NATHANAEL, 2006, p. 134 apud SANTOS, 2010, p. 13), onde o autor comenta 

ainda que, em 1962 o MEC baixou uma portaria Ministerial proclamando o treinamento 

profissional como devendo ser uma exigência para os cursos de: 

Direito, Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Serviço Social, Educação 

Física, Engenharias, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Geologia, Químicas, 

Enfermagem, Ciências Sociais, Filosofia, Jornalismo, Letras, Desenho, Física, 

Matemática, História Natural, Matérias Pedagógicas e Biblioteconomia 

(NATHANAEL, 2006, p.135, grifo nosso apud SANTOS, 2010, p.13). 

 

Mas somente em 1970 o governo federal tornou obrigatória a prática de estágio aos 

estudantes dos cursos superiores citados acima. Isso significa que o treinamento profissional, 

considerado agora como estágio, tornou-se condição para a conclusão dos cursos superiores 

(NATHANAEL, 2006, apud SANTOS, 2010, p. 13).  

O Estágio passou a ser visto como ação pedagógica, compondo o projeto educativo 

dos cursos. Foram então criadas ao longo do tempo leis que o regulamentavam e asseguravam 

obrigações e direitos aos estagiários, sendo a mais significativa a da LDB (Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, 1996, 6ª ed. 2011), onde, segundo o artigo 82, “Os sistemas de 

ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei 

federal sobre a matéria”. Sendo assim temos a lei específica do Conselho Nacional de 

Educação (2002) que concordância com o disposto Projeto Político Pedagógico dos cursos de 

licenciatura, onde as resoluções CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 institui diretrizes 

curriculares nacionais para a formação de professores da Educação Básica, em nível superior 

nos cursos de licenciatura e de graduação plena; e a CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, 

que a vem instituir a duração e a devida carga horária que tais cursos para formação de 

professores de cumprir. 

A lei que regulamenta o ECO deixa claro que cada instituição de ensino tem 

autonomia para organizar o estágio da maneira que melhor se enquadra no contexto ao qual 
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está inserida. Essa organização pode ser feita através de manuais ou guias de estágio, os quais 

têm a função de orientar o desenvolvimento das atividades de estágio supervisionado 

realizados na escola e necessário para a efetiva conclusão do curso em licenciatura. 

Um exemplo que pode ser citado, para tanto, é o Guia de Orientações de Estágio desta 

universidade – UFVJM (2012). Neste, são encontradas orientações acerca da forma e normas 

para realização deste, o qual será estudado com maior aprofundamento no próximo capítulo, 

por se tratar do objeto de estudo da pesquisa. 
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5. CAPÍTULO II - O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO DA UFVJM 

 

 

Segundo o Projeto Político Pedagógico de Educação Física da UFVJM (PPP, 2011), o 

ECO no Curso de licenciatura em Educação Física visa oferecer ao futuro professor, no 

ambiente escolar de diferentes níveis de ensino, a chance de conhecer e analisar experiências 

e avaliar, tanto as atividades próprias da área de Educação Física, quanto às diversas faces 

interdependentes que incutem nas situações de ensino/aprendizagem escolar.  

Sendo assim, acreditamos que a proposta para realização do ECO para o referido curso 

bem como confirma a maioria dos autores citados no capítulo anterior, seja o momento em 

que o estagiário coloque o conhecimento adquirido na sala de aula em prática, principalmente 

as questões discutidas ao longo das disciplinas curriculares no curso. 

O PPP Educação Física da UFVJM (2011) diz ainda que as atividades do Estágio são 

elementos essenciais para a consolidação das capacidades e habilidades que se exigem para o 

desempenho eficaz da profissão, realizadas sob a supervisão de um profissional experiente e 

por professores do curso orientados por um plano próprio.  

Enfim, vemos que o Estágio Curricular Supervisionado é o momento da realização de 

um processo de intervenção entre a universidade e a escola em situações de 

trabalho/aprendizagem e aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos. 

De acordo com Lima (2008), é o ECO um ritual de passagem de intermédio entre o 

acadêmico e o futuro profissional, defendendo-o como o espaço voltado para a aprendizagem 

da profissão docente e a construção de uma identidade profissional. Assim, o que vem a dar 

real sentido às atividades práticas é o movimento que acontece a partir das leituras, das 

práticas, dos saberes e dos conhecimentos, que se confrontam e se cruzam, fazendo com que 

as atividades de reflexão venham a auxiliar o entendimento das contradições que acontecem 

no âmbito da educação. Entre a teoria e a prática se encontram a cultura, as relações de 

trabalho, a classe social, a etnia, a idade e os campos de poder, além de diversos outros 

aspectos. 

 Segundo o Guia de Orientação de Estágio (2012), disponível no site oficial do curso 

de Licenciatura em Educação Física da UFVJM: 

 

O Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri é uma etapa importante 

na formação profissional dos estudantes, qualificando-os para atuar 

profissionalmente e com compromisso social no desenvolvimento de seus futuros 
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alunos no âmbito da instituição escolar. (GUIA DE ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIO. 

Orientações sobre o Estagio Supervisionado, 2012, p. 01) 

 

 

O Estágio Supervisionado em Educação Física na UFVJM é ministrado sob orientação 

do Professor Regente da disciplina e tutoria dos demais professores do Departamento de 

Educação Física, sendo dividido da seguinte forma, de acordo com o Guia de Orientação de 

Estágio (2012): 

 Estágio: 135 horas na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (1º 

ao 3º ano);  

 Estágio II: 135 horas no Ensino Fundamental (4º ao 9º ano); 

 Estágio III: 135 horas no Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. 

Entretanto, cabe ressaltar que, o curso de Educação Física da UFVJM atualmente 

oferece essa tutoria apenas no período referente ao Estágio I.  

Ainda segundo o Guia de Orientação de Estágio (2012), o professor responsável pela 

disciplina é quem decidirá a subdivisão das horas citadas entre discussões da teoria realizadas 

em sala de aula, leitura, planejamento extraclasse e o estágio propriamente dito, realizado na 

instituição escolar, escolhida da forma que julgar adequada.  

O Guia salienta também que o Estágio no Ensino Fundamental e no Ensino Médio 

deverão ser cumpridos sob a supervisão de um professor de educação física, obrigatoriamente 

habilitado, para validação do mesmo. Também estabelece normas para os encontros de 

estágio. Contudo, o professor regente da disciplina tem autonomia para organizá-los em suas 

aulas como achar melhor. 

A prática do estágio em si na instituição escolar se divide em três períodos distintos, os 

quais são: Observação, Semi Regência e Regência. Essa divisão é comum nas três etapas de 

estágios (I, II e III), o que pode mudar é a divisão da carga horária para cada período de 

acordo com a instrução e organização do professor regente da disciplina. 

De acordo com as experiências vividas pelas pesquisadoras no ECO da UFVJM, é 

obrigação dos estagiários, para complemento do trabalho, por exemplo, a realização de 

relatórios sobre os períodos de observação, semi-regência e regência, além de conhecer o 

Projeto Político Pedagógico da escola em que está atuando, planejar e executar um plano de 

aula tendo como base o programa anual do professor da escola, ter frequência, cumprir 

horários e ter comprometimento com o professor e com a escola onde será realizado o ECO, 

entre outros.  
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 Também podemos pontuar que o tempo destinado para o estágio geralmente é curto, 

pois embora sejam destinadas 135 horas em cada fase (I, II e III), apenas 180 das 405 horas 

totais são vivenciadas de fato na escola. Sendo assim, o acadêmico acaba não tendo tanta 

oportunidade para vivenciar a rotina diária e o desenvolvimento da proposta pedagógica do 

professor acompanhado na escola, além de outros aspectos que não são observados em 

estágios pontuais, que vão além das aulas. Cabe ressaltar que, a leitura do plano de ensino e a 

observação da prática do professor em uma aula ou em um período oferecem elementos 

válidos e muito ricos ao estagiário. 

Lima (2008) observa que, mesmo em processo de formação, o professor muitas vezes 

não consegue perceber os determinantes que norteiam e sustentam a vida profissional e as 

mudanças que ocorrem ao longo do tempo. Neste sentido, o caráter passageiro que tem o ECO 

faz com que ele seja incompleto, visto que é somente no efetivo exercício da profissão que o 

docente aprende a se renovar. 

Moraes et al (2008, p. 202), defende que: 

   

o futuro profissional deve ser levado a perceber no estágio a possibilidade de se ver 

não como um manipulador de instrumentos ou simples executor de atividades, mas 

como construtor de propostas que contribuirão no processo de formação daqueles 

que se encontram no espaço escolar. Com base na reflexão recebida teoricamente, 

são abertas perspectivas para o futuro educador exercer conscientemente posturas 

mais críticas no exercício de sua prática. Além de tudo, é importante que busque 

extrapolar a repetição, o que permitirá a identificação dos problemas que permeiam 

suas atividades e a fragilidade da ação no exercício da prática pedagógica. 

 

O ECO é o único momento efetivo no curso no qual, mesmo que ainda em formação, 

podemos nos ver como profissionais atuantes frente uma turma de alunos. Além disso, temos 

a chance de conviver antecipadamente com a realidade que nos espera no universo do 

trabalho de forma gradativa. Também trata-se de um momento em que podemos nos enxergar 

como contribuintes ao conhecimento daqueles alunos e agentes motivadores da prática do 

movimento consciente, individual, próprio e único de cada aluno, respeitando limites, mas ao 

mesmo tempo instigando desafios e valorizando suas potencialidades. Renovando métodos, 

experimentando novidades, mas principalmente estabelecendo laços fundamentais 

possibilitando a construção crítica de saberes. 
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6. CAPÍTULO III – A PROBLEMÁTICA DO ECO NAS ESCOLAS  

 

 

Considerando nossas experiências, acreditamos que a realização do ECO durante a 

graduação seja de extrema importância para a construção dos futuros profissionais da área. 

Entretanto, há momentos em que a experiência na escola pode não ocorrer de forma positiva. 

Vários são os fatores envolvidos, tanto em relação à escola e seus professores que nem 

sempre são comprometidos com o desenvolvimento de aulas de educação física de qualidade, 

quanto ao mau comportamento do acadêmico que participa do ECO de forma superficial.  

A partir da visão como aluno, podemos citar momentos em que o ECO apresentou 

questões problemáticas que acreditamos ser relevantes para uma discussão a ser analisada. 

Como por exemplo, durante a realização dos três períodos de estágio, procuramos nos 

comprometer com a escola, com o professor e com os alunos, com intuito de efetivar da 

melhor forma possível o trabalho proposto. No entanto, podemos citar situações negativas nas 

quais houve limitações frente ao professor acompanhado no ECO em discutir sobre as aulas a 

serem ministradas e a propor atividades nos períodos de regência. Embora compreendemos a 

necessidade da instituição em acompanhar o calendário escolar, os períodos de regência 

muitas vezes foram prejudicados por conta de eventos que ocorreram durante as escolas. 

Durante o estágio I, parte da regência foi prejudicada por coincidir com as comemorações de 

festa junina da escola, restringindo nossa atuação a ministrar os ensaios de quadrilha 

realizados durante as aulas. Já no estágio II, parte da regência se deu no período das provas 

finais, o que também acabou por limitar o número de aulas voltadas à regência.  

Temos consciência da importância da nossa participação em outras atividades da 

instituição escolar que vão além das aulas de Educação Física e que isso nos aproxima ainda 

mais do cotidiano ali vivido e dos demais professores. Entretanto, por conta disso, deixamos 

de realizar atividades e projetos específicos da área que estavam pré planejados, que 

provavelmente, contribuíram para análise e reformulação dos nossos métodos e estratégias 

educacionais serem implementadas. 

Estes são alguns exemplos a partir da nossa experiência de uma das partes deste 

processo. Nossa intenção neste capítulo, no entanto, é apenas ilustrar essa problemática com o 

objetivo de analisar tais questões relacionadas ao ECO a partir de autores que identificaram 

em seus estudos pontos delicados que o envolvem e a formação de professores.  
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Para Santos (2010), a partir do momento em que a escola aceita que o estagiário atue 

no seu espaço, acaba criando automaticamente uma parceria com a universidade, o que faz 

com que as instituições assumam responsabilidades mútuas e compromissos que abrangem 

ambas às instituições, ou seja, tanto a universidade quanto a escola têm responsabilidade na 

formação do licenciando. Significa que a universidade, ao encaminhar o discente para tal 

atividade, deve conhecer o ambiente e o que o espaço proporciona, de forma a justificar o 

pleno desenvolvimento profissional do futuro professor e resultados positivos para o processo 

de formação. O estágio, assim, passa a ter sentidos e significados que vão muito além da mera 

prática em si. 

De acordo com Silva e Krug (2008) também colocam que, a instituição que se propõe 

receber os estagiários, deve conscientizar-se que será um processo de contribuição para a 

formação profissional de forma que deve haver o contato necessário para interação entre todos 

os sujeitos envolvidos na comunidade escolar em seus diversos segmentos. Isso quer dizer 

que o discente deve ter contato com a direção, a supervisão, a orientação, os funcionários, os 

pais de alunos e professores das demais disciplinas que tiverem relação direta com a turma em 

que o acadêmico atua, dando a possibilidade de uma maior concretização de interpretação do 

contexto educacional pelo estagiário. 

Isso retrata que a realização do estágio é um processo concreto de ensino-

aprendizagem com o intuito de tornar o acadêmico autônomo e, como ressalta Daniel (2009), 

vindo a se constituir como uma das condições obrigatórias, para que o acadêmico de 

licenciatura obtenha sua autorização para o futuro exercício profissional.  

Moraes et al (2008) assinala que é interessante para o desenvolvimento da atividade de 

estágio que o acadêmico esteja na escola desde o início do ano letivo, participando da semana 

pedagógica e das demais atividades que precedem a prática docente, auxiliando no 

planejamento e desenvolvimento de tais atividades, sem que seja interrompida a proposta 

colocada pelo docente. 

A formação de professores de Educação Física, de acordo com Santos (2010), requer 

que o envolvimento entre teoria e prática do futuro docente aconteça de forma que o estágio 

se torne um lugar efetivo da prática pedagógica onde o estudante aprenda o saber, o fazer e o 

ser professor. A atividade do estágio só terá uma efetividade a partir do momento em que os 

envolvidos tenham o interesse de participar, gerando experiências positivas para o estudante, 

para a escola e também para a própria universidade. 
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Felício e Oliveira (2008) consideram que o estágio, desde que seja bem fundamentado, 

estruturado e orientado em sua dimensão prática, se torna de extrema importância no processo 

de formação dos futuros professores. 

Com o objetivo de uma melhora nas atividades de estágio, Lima (2008, p. 200) 

considera que:  

 

Há grande necessidade de que o estagiário encontre o seu lugar na escola, dentro das relações 

de que participa e que o Estágio inclua no seu projeto uma proposta de mudança de enfoque, 

sugerindo que os alunos reconheçam sua própria presença e o seu papel no local do estágio, em 

vez de focalizarem suas atenções apenas nos fracassos encontrados. Dessa forma, o período do 

Estágio [...], mesmo que transitório, pode tornar-se um exercício de participação, de conquista 

e negociação sobre as aprendizagens profissionais que a escola pode proporcionar.  

 

Scherer [entre 2000 e 2011] comenta sobre as características dos estagiários através 

dos olhares de supervisores por ele entrevistados. Assim, o autor destaca que há sim um 

amadurecimento profissional em quase todos os acadêmicos que realizam o estágio. 

Entretanto, há aqueles que demonstram desinteresse e acham que o estágio é perda de tempo e 

uma mera exigência burocrática, considerando até mesmo como uma exploração profissional 

não remunerada. Segundo ele, geralmente aqueles acadêmicos mais jovens não acreditam que 

o estágio é um processo formador, pois não conseguem refletir sobre esse processo de forma 

teórico/prática que tiveram no curso concomitante à atividade docente que necessitam 

realizar. 

Essas contribuições positivas que os estagiários devem oferecer correspondem ao 

profissional proposto por Santos (2010). Segundo ele, a educação física no âmbito escolar 

deve trabalhar com as mais variadas modalidades de conteúdos para incentivar uma maior 

participação dos alunos, transformando a sua realidade cotidiana. O professor é o grande 

responsável pela dinâmica coletiva da turma com a qual está trabalhando de modo a propiciar 

a inclusão de todos, pois é possível adequar às práticas executadas nas aulas à rotina do grupo. 

Contudo Ramos (2007) salienta que, infelizmente nem todos os estagiários estão 

dispostos a realizar as reflexões necessárias com seriedade, profundidade e maturidade que 

naturalmente se espera de qualquer graduando. Segundo o autor, em alguns casos os estágios 

curriculares obrigatórios se limitam simplesmente ao cumprimento legal das exigências feitas 

e se caracterizam pelo aspecto burocrático. Ele ainda salienta que o estágio se encontra em 

meio ao processo de preparação profissional do acadêmico, por isso, precisa ser vistos como o 

momento de aquisição de conhecimentos e precisa ser valorizado na estrutura curricular, pelos 

profissionais da universidade, pelos profissionais da área e pelos graduandos. 
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Cada contexto trata de uma realidade particular e a questão do ECO nas escolas de 

Diamantina não foge a essa regra. Diante do exposto, acreditamos na necessidade de um 

estudo aprofundado sobre a problemática enfrentada por todas as partes envolvidas no estágio 

do curso de Educação Física da UFVJM. A presente pesquisa está pautada a partir da forma 

como o professor da escola vê o ECO e em dar voz aqueles que recebem semestralmente 

acadêmicos em formação para realização do estágio em suas instituições de trabalho e que 

lidam quase que diariamente com os problemas citados anteriormente, dentre outros. 
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 7.  METODOLOGIA 

 

 

7.1 Tipo de Pesquisa 

 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo com base no método qualitativo, pois, pela 

natureza da proposta acredita-se ser este o método mais adequado para explicar as questões 

pertinentes entre o ECO no curso de Educação Física da UFVJM e sua relação com os 

Professores das Escolas de Diamantina. 

Segundo Negrine (2004 APUD BASEI, 2008), a pesquisa qualitativa busca aproximar-

se da realidade estudada, adentrando de forma metódica nas elucidações dos acontecimentos 

que incidem na sociedade. Para o autor, o corte qualitativo deve estar situado na descrição, 

análise e interpretação das informações recolhidas, não devendo preocupar-se com as 

generalizações, pois os números não abrangeriam a finalidade proposta. 

 

 

 7.2 Sujeitos da pesquisa 

 

 

Foram selecionados para esta pesquisa, professores graduados em Educação Física das 

escolas de ensino básico da cidade de Diamantina que já receberam estagiários.  

A pesquisa buscou abranger todas as escolas da cidade (municipais, estaduais e 

particulares), integrando todos os níveis educacionais (infantil, fundamental e médio).  

Para tanto, foi feito um levantamento na Superintendência Regional de Ensino de 

Diamantina e na Secretaria Municipal de Educação para verificar a quantidade de escolas na 

cidade, e posteriormente, outro levantamento nessas escolas para verificar quais professores já 

receberam estagiários do curso de Educação Física da UFVJM. A partir da seleção das escolas 

que se encontravam dentro dos critérios de inclusão para participar da pesquisa, foi 

selecionado um professor representante de cada escola. 
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7.3 Critérios de inclusão 

 

 

 Professores da disciplina de Educação Física das escolas de ensino básico de Diamantina 

que já tenham recebido estagiário do curso de Educação Física da UFVJM; 

 Se a escola possuir mais de um professor de Educação Física, o critério de seleção dos 

professores será aquele que tiver recebido maior número de estagiários até o momento da 

coleta de dados; 

 No caso de empate de dois ou mais professores de Educação Física na escola, a seleção 

foi aleatória 

 

 

 7.4 Critérios de exclusão 

 

 

 Foram excluídos dos sujeitos da pesquisa todos os professores que não se enquadrarem 

nos critérios de inclusão; 

 Também foram excluídos aqueles professores das escolas que se recusarem, por qualquer 

motivo, a participar da pesquisa; 

 Se a escola já tivesse recebido estagiário, mas o professor atual não tenha trabalhado com 

os mesmo devido ao fato de ser novo na instituição, nesse caso a escola será descartada 

automaticamente. 

 

 

7.5 Materiais e métodos 

 

Optamos como técnica de coleta de dados por um questionário com perguntas abertas, 

especialmente elaboradas para esta pesquisa (ANEXO I).  

Segundo Baptista e Cunha (2007), o questionário é considerado um dos procedimentos 

mais utilizado na coleta de dados. Consiste numa série de questões formuladas pelo 
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pesquisador, a serem respondidas pelos sujeitos pesquisados. A escolha pelo questionário se 

deu pelo fato de a pesquisa possuir um número de sujeitos grande, pela sua efetividade em 

vista do curto espaço de tempo para a realização da pesquisa. 

Antes de iniciar a coleta de dados, o questionário elaborado foi aplicado como plano 

piloto com professores de Educação Física que não foram selecionados para a pesquisa com a 

finalidade de verificar a eficiência do instrumento e, caso necessário, adequar as questões aos 

objetivos da pesquisa.  

Foram entregues pessoalmente aos sujeitos da pesquisa, convites com informações 

esclarecedoras sobre o estudo. Somente depois de aceito o convite, a aplicação do 

questionário foi agendada.  

A coleta de dados aconteceu nos locais de trabalho, em horário livre (antes ou depois 

da jornada de trabalho, no intervalo, etc.) e na presença das pesquisadoras para garantir que o 

questionário foi preenchido pelo professor selecionado. Cada sujeito recebeu um termo de 

consentimento esclarecido (ANEXO II), os quais foram preenchidos e entregues às 

pesquisadoras antes do preenchimento do questionário. 

 

 

7.6 Método de análise dos dados 

 

 

 Para realização desta pesquisa, optamos pela Análise de Conteúdo (AC) como método 

de análise dos dados. Segundo Campos e Turato (2009), o método de AC consiste em um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações/informações, utilizadas em estudos 

qualitativos, para discutir os temas e conhecimentos levando em conta o discurso humano 

falado ou escrito.  Morais (1999) propõe a AC como utilizada para descrever e interpretar os 

conteúdos, ajudando a reinterpretar as mensagens, chegando a uma compreensão de seus 

significados em um nível que vai além de uma leitura comum. Outro motivo importante que 

potencializou a escolha deste método foi o fato deste não nos isolar da pesquisa enquanto 

acadêmicas, podendo assim, considerar as realidades vivenciadas e opiniões quanto ao tema 

do trabalho. Acreditamos que falhas podem ocorrer frente a veracidade das resposta dos 

professores encontradas na pesquisa, no entanto, temos que respeitar os dados encontrados.  
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Inicialmente, iremos apresentar características do ensino básico de Diamantina, as 

quais foram relacionadas a partir de um levantamento na Superintendência Regional de 

Ensino e na Secretaria municipal de Educação para verificar a quantidade de escolas na 

cidade, assim como aquelas que possuem aulas de Educação Física e professores da referida 

disciplina. 

 Desta forma, foi possível determinar quais escolas poderiam participar da pesquisa, 

segundo os critérios de inclusão previamente estabelecidos. 

Os dados serão apresentados no quadro a seguir: 

 

TABELA 01: EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DE DIAMANTINA 

LEVANTAMENTO DE DADOS  FREQUÊNCIA 

Nº DE ESCOLAS MUNICIPAIS 11 

Nº DE ESCOLAS ESTADUAIS 12 

Nº DE ESCOLAS PARTICULARES 03 

TOTAL DE ESCOLAS EM DIAMANTINA 26 

Nº DE ESCOLAS QUE POSSUEM EDUCAÇÃO FÍSICA 19 

Nº DE ESCOLAS QUE NÃO POSSUEM EDUCAÇÃO FÍSICA 07 

TOTAL DE ESCOLAS 26 

Nº DE ESCOLAS COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA FORMADOS 14 

Nº DE ESCOLAS COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA NÃO FORMADOS 05 

Nº DE ESCOLAS COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA NOVOS 02 

TOTAL 19 

Nº DE ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA 11 

 

 Podemos verificar que a cidade de Diamantina possui o total de 26 escolas de âmbito 

Municipal, Estadual e Particular. Dentre estas, sete escolas não possuem aulas de Educação 
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Física e cinco não possuem professores de Educação Física formados, o que totalizou fora da 

pesquisa 12 escolas. 

No momento da coleta de dados, em duas das escolas havia professores novos que, 

devido a isso, não haviam recebido estagiários até então. Além disso, em uma das escolas o 

professor estava de licença. Tendo em vista todos os contratempos, tais escolas não 

participaram da pesquisa. Sendo assim, pode-se perceber que, das 26 escolas da cidade, 

apenas 11 participaram da pesquisa considerando-se os critérios de inclusão e exclusão pré-

definidos pela pesquisa. 

 

As categorias 

Os dados obtidos a partir das respostas dos professores coletadas nos questionários 

foram organizados em categorias de acordo com o método de análise proposto para esta 

pesquisa. A categorização dos dados respeitou a seguinte ordem: 

Inicialmente foi feita uma pré-análise dos dados obtidos nos questionários, na qual foi 

realizada a transcrição das respostas, organização dos depoimentos codificando os sujeitos e 

uma leitura flutuante, ou seja, uma leitura mais superficial dos dados. 

Em seguida, foi realizada a exploração do material a partir da definição das categorias, 

as quais emergiram de acordo com as perguntas feitas aos sujeitos.  

Em cada categoria, foram criadas Unidades de Registro, que se referem a temas 

denominados por palavras ou frases expressas nos depoimentos dos sujeitos. Estas emergiram 

a partir das Unidades de Contexto, que se referem a um grupo de trechos retirados das falas 

dos sujeitos que tem a função de justificar o tema escolhido na Unidade de Registro.  

Finalmente, realizamos a Frequência das Respostas, na qual são colocadas quantas 

vezes cada resposta foi dada. 

 Assim, apresentaremos os dados em forma de tabelas organizados da seguinte 

maneira: 

 

TABELA X: NOME DA CATEGORIA 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE 

RESPOSTAS 

Tema da 

Unidade de 

Registro 

Trechos retirados das falas dos sujeitos. 

Quantidade de 

respostas 

referentes ao tema 
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Para melhor entendimento do leitor, optou-se por chamar de docente e discente (ou 

estagiário) os membros da universidade e professor e aluno, os membros da Instituição 

Escolar.  

Deste modo, segue a análise e discussão dos resultados.  

A tabela abaixo trata do conhecimento dos entrevistados acerca do ECO. Pode-se 

notar que, em se tratando do entendimento desses profissionais de Educação Física sobre a 

temática, existem vários pontos de vista que valem ser apontados. 

 

 

TABELA 02: CONHECIMENTO DOS PROFESSORES SOBRE O ECO 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE 

RESPOSTAS 

APLICAÇÃO 

DA TEORIA NA 

PRÁTICA 

P2: “O aluno vai transformar seu conhecimento em 

prática enfrentando as situações do dia a dia em uma 

escola.” 

P4: “[...] possibilitar aos universitários aplicar nas 

escolas os conteúdos do curso e vivencia, de forma 

geral, a realidade escolar.” 

P7: “É um momento em que o acadêmico tem a 

oportunidade de vivenciar a realidade prática da sua 

profissão.” 

P8: “[...] proporcionar aos acadêmicos a experiência de 

lecionar e aplicar os conteúdos já adquiridos durante a 

formação acadêmica. Ou seja, correlacionar a teoria à 

prática, em diferentes ambientes escolares 

(privados/estaduais/municipais), e ainda diferentes 

níveis da educação básica.” 

P9: “[...] é através do estágio que se conhece a realidade 

das escolas e também é uma forma de se colocar em 

prática o que aprendeu [...]” 

05 

TROCA DE 

EXPERIÊNCIAS 

P9: “[...] além de estar aprendendo com outros 

professores, trocando experiências.” 01 

DISCIPLINA 

OBRIGATÓRIA 

P3: “Que é uma disciplina obrigatória no curso de 

Licenciatura em Educação Física [...].” 

P4: “É uma disciplina obrigatória [...].” 

P8: “O ECO é uma disciplina obrigatória do curso de 

Educação Física da UFVJM [...].” 

04 



31 

 

 

 

P9: “Que faz parte do currículo de todo curso de 

Educação Física [...]. 

DIVISÃO DOS 

PERÍODOS DO 

ECO 

P3: “Que o aluno deve cumprir 60 horas (não sei se 

horas aula ou hora de relógio). [...] é dividido em três 

etapas (observação, semi-regência e regência).” 

P6: “[...] é um determinado número de horas que o 

acadêmico deve cumprir dentro da escola, é divido em 

observação, semi-regência e regência” 

P10: “ECO exige que as atividades pré-determinadas 

sejam cumpridas em uma carga horária específica, de 

acordo com o projeto pedagógico do curso [...]” 

03 

FORMAÇÃO 

P1: “[...] acho fundamental na formação do aluno.” 

P5: “Estagiário é uma fase, etapa, período de prática que 

dá orientação a diplomação em certas profissões”. 

P11: “Vejo o estágio supervisionado como um momento 

na formação dos futuros professores, local de 

experimentar, vivenciar e intervir, respaldo pela 

construção e desenvolvimento do planejamento.” 

03 

 

A maioria dos entrevistados entende o ECO como a relação entre teoria e prática, na 

qual garantem que o exercício do estágio vem proporcionar aos discentes a oportunidade de 

utilizar a teoria apreendida em sala de aula na prática cotidiana das escolas. Somente um 

sujeito destacou a importância da troca de experiência entre estagiário e professor como um 

fator que, segundo o mesmo, deve fazer parte da definição do ECO. 

Pôde-se observar também que o ECO, em algumas visões, é tido como uma disciplina 

de cunho obrigatório que faz parte do currículo do curso de Educação Física. Na UFVJM, por 

exemplo, é dividido em três etapas: a observação, a semi-regência e a regência. Isso quer 

dizer que o discente no ECO tem, necessariamente, primeiro aprender na observação como 

acontece o trabalho, depois, no auxílio ao professor responsável a ministrar aulas e 

finalmente, ministrar aulas sozinho, sob a observação e análise, pessoal, deste professor. Cabe 

ressaltar, contudo, que os professores da escola, envolvidos com a aplicação da atividade não 

sabem muitas vezes ao certo o número de horas obrigatórias para o cumprimento do estágio 

do discente.  

Finalmente, têm aqueles que consideram o ECO como uma relação com a formação 

profissional, ou seja, o período de prática para a futura profissão de professor, tendo a 

vivência e experiência para construção profissional. 
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Assim, nota-se que os professores entendem de forma satisfatória o que vem a ser o 

ECO, que, segundo Cabral e Ângelo (2010), trata-se de uma atividade que se desenvolve com 

intuito de integração entre a teoria e a prática, o que acaba proporcionando a aproximação 

entre essas realidades de modo a produzir uma reflexão teórica sobre a prática e sobre o que é 

observado e vivenciado. 

É de extrema importância que o contato entre professor e o estagiário seja no sentido 

da troca de experiências. Ainda segundo Cabral e Angelo (2010), o espaço no estágio tem-se a 

disponibilidade de consolidar os conhecimentos através dos entraves que a prática do dia-a-

dia oferece. É a troca de experiência que fará com que o futuro profissional esteja com uma 

preparação maior ou menor para o mercado de trabalho e para as complexidades do cotidiano 

inerente à escola. 

Tendo em vista, então, a formação do professor, os entrevistados foram questionados 

se tiveram o ECO em sua formação.  

 

TABELA 03: A PRESENÇA DO ECO NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR SUJEITO 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE 

RESPOSTAS 

POSITIVO 

P1: “Sim.”  

P2: “Sim” 

P3: “Sim” 

P4: “Sim” 

P5: “Sim” 

P6: “Teve sim” 

P7: “Sim” 

P8: “Tivemos sim” 

P9: “Sim” 

P10: “Sim” 

P11: “Sim, tive o estágio na minha formação, que só 

poderia ser realizado em escola pública, com a presença 

do professor da disciplina, (Licenciatura), para o 

bacharelado participávamos das escolinhas de esportes.” 

11 

 

Como se observa na tabela acima, todos os profissionais de Educação Física 

entrevistados tiveram em sua formação o ECO, de forma que, em concordância com o 

disposto Projeto Político Pedagógico dos cursos de Licenciatura, todos cumpriram as 
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resoluções CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002  que institui diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de professores da Educação Básica, em nível superior nos cursos 

de licenciatura e de graduação plena; e a CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, que vem 

instituir a duração e a devida carga horária que tais cursos para formação de professores 

devem cumprir. 

Partindo para a análise da Tabela 04, os sujeitos foram questionados sobre o motivo 

que leva a escola onde trabalham receberem discentes de Educação Física da UFVJM para 

realização do ECO. Neste sentido, as respostas seguintes destacam diversos pontos. 

 

TABELA 04: MOTIVO DE ACEITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PELA ESCOLA 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE 

RESPOSTAS 

BOA QUALIDADE 

DA ESCOLA 

P1: “[...] é uma escola próxima da UFVJM e 

referencia na cidade.” 01 

IMPORTÂNCIA DO 

ECO PARA A 

FORMAÇÃO DO 

ACADÊMICO 

P2: “[...] achamos importante dar a eles a 

oportunidade de vivenciar a prática em que eles 

vão adquirir uma experiência que poderá ajudá-los 

no seu aperfeiçoamento profissional, visto que só 

teoria não funciona.” 

P3: “[...] acredito que o estágio curricular é um dos 

componentes mais importantes para a formação do 

professor [...]” 

P5: “[...] temos também que colaborar para a 

formação de futuros profissionais.” 

P6: [...] o diretor aceita e entende a importância 

para os alunos.” 

P7: “Porque é importante para o acadêmico essa 

vivencia.”  

P8: “[...] contribuir para a formação de novos 

acadêmicos e futuros profissionais [...]” 

P10: “[...] acredita que deve ser dado oportunidade 

para que os acadêmicos vivenciem a realidade da 

docência.” 

P11: “[...] A política da direção e dos professores 

envolvidos é de contribuir na formação dos 

acadêmicos [...]” 

08 

Relação ESCOLA E 

UFVJM 

P8: “[...] ampliar a relação entre as redes de ensino 

(CENAS e UFVJM) [...]” 01 
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RELAÇÃO ALUNOS 

E ESTAGIÁRIOS 

 P9: “[...] eu, juntamente com o diretor, 

acreditamos que esta experiência é valida tanto 

para nossos alunos quanto para os acadêmicos, pois 

pode contribuir para a formação de ambos trazendo 

experiências e atividades novas.” 

P8: “[...] tal participação de maneira direta ou 

indireta estimula a formação de caráter e 

conhecimento dos alunos da rede básica de 

ensino.” 

02 

SOLIDARIEDADE 
P3: “[...] Muitas vezes aceita o estagiário por 

solidariedade.” 01 

DESORGANIZAÇÃO 

DO ESTAGIÁRIO E 

DISCIPLINA 

P4: “Recebeu. Parei de recebê-los por vários 

motivos, entre eles, a falta de organização dos 

estagiários e da disciplina ECO do curso de 

Educação Física [...]” 

01 

 

Observa-se com clareza que a maior parte dos professores se propõe a receber 

estagiários em suas aulas, justificando que é necessário o ECO para o desenvolvimento e para 

a formação acadêmica, o que vem a caracterizar a grande importância da atividade para o 

futuro profissional do discente através da oportunidade de vivência da realidade. 

Um dos professores preferiu destacar a instituição onde trabalha como referência na 

cidade, além de se encontrar próximo ao campus I da UFVJM, não fazendo nenhuma 

consideração efetiva quanto a sua opinião pessoal sobre o motivo pelo qual aceita os 

estagiários. Outro professor chamou atenção por citar como motivo de receber estagiários, a 

oportunidade de ampliar a relação entre a escola em que trabalha com a universidade. Ele 

acredita que a partir da realização do ECO na instituição está estabelecerá um vinculo efetivo 

com a universidade. 

Há que se considerar também aqueles que destacaram a relação entre os alunos das 

escolas e os discentes como significativas. Estes acreditam que essa relação entre alunos e 

discentes seja importante e que venha a contribuir para a formação de ambas as partes através 

da troca de experiências e das novas atividades implementadas.  

Mediante o que foi acima exposto e considerando a experiência de estágio, vale 

destacar que, apesar da relação relativamente boa com os professores das escolas onde foram 

realizados os estágios, tem-se conhecimento por parte de colegas de turma de faculdade e até 

mesmo relatos desses professores e de outros, que nem todos os discentes se relacionam 

abertamente com os professores das escolas onde realizam ECO, comprometendo assim o 

objetivo e finalidade do mesmo. 
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Tem-se em destaque aquele que aceita o estagiário por solidariedade. Talvez 

abarcando um caráter assistencialista e caritativo por já ter passado também por essa fase 

durante a sua formação, mas que não é intuito do trabalho discutir tal postura. Uma vez que o 

discente é aceito no programa de estágio significa que, em contrapartida, ele irá trabalhar para 

que haja o aprendizado.  

Contudo, é interessante destacar na tabela acima a fala do P4 que não aceita mais 

estagiários devido à desorganização dos mesmos e, inclusive, pela própria disciplina do ECO 

na universidade, que, segundo ele, deixa a desejar. De acordo com o P4, ele não aceita mais 

os discentes “também por sentir que os estagiários estavam ‘abandonados’ na escola por seus 

professores. Não houve a presença do professor do ECO para avaliá-los nem tão pouco fichas 

de avaliação para nós, os professores”.  A partir desse relato observa-se que há uma falta de 

empenho por parte dos docentes que ministram à disciplina ECO em estabelecer uma relação 

efetiva com as escolas as quais os discentes são encaminhados.  

Santos (2010) aponta a necessidade dessa relação entre escola e universidade 

levantada pelo professor quando diz que, ao aceitar o estagiário a escola estabelece uma 

parceria com a universidade mutua, e estas tem responsabilidades e compromissos na 

formação do licenciado. Significa que a universidade, ao encaminhar o discente para tal 

atividade, deve conhecer o ambiente e o que o espaço proporciona, de forma a justificar o 

pleno desenvolvimento profissional do futuro professor e resultados positivos para o processo 

de formação. 

Ao que se refere à tabela 05, os professores fizeram suas considerações e deram 

opiniões de como se desenvolveram as funções dos estagiários durante o estágio realizado nas 

escolas, nos períodos de observação, semi regência e regência. 

 

TABELA 05: AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS NOS DIFERENTES 

PERÍODOS DURANTE O ECO 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE 

RESPOSTAS 

POSITIVOS 

 

 

P1 “[...] outros se destacaram mostrando que tem um 

interesse na formação de professor.” 

P3: “Alguns estagiários correspondem às expectativas, 

desempenhando as funções com disciplina e competência 

[...]” 

P4: “[...] Tive uma aluna/estagiária que cumpriu com os 

estágios e um grupo.” 

09 
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P5: “Foram participativos, dinâmicos e responsáveis.” 

P6: “Até hoje tive ótimos estagiários, em todos esses 

períodos.” 

P8: “[...] Durante a semi regência os alunos se envolviam 

com as turmas, participavam de forma ativa aos 

exercícios além de opinar sobre o desenvolver das aulas 

[...]” 

P9: “[...] é muito tranquilo [...]” 

P10: “Boa.” 

P11: [...] eles foram bem.” 

 

 

NEGATIVOS 

 

 

P1: “[...] seguem o cronograma do ECO, não mostrando 

um interesse a mais [...]” 

P3: “[...] Alguns estagiários se mostraram desorganizados 

e descompromissados com o estágio, deixando em 

segundo plano o estágio curricular.” 

P4: “[...] Porém os outros, não participavam e faltavam 

muito. Foi difícil avaliar.” 

P7: “Não consegui identificar estes períodos. Deveria 

haver um planejamento escalonado do período de 

realização do estágio. O período de inicio do estágio deve 

respeitar o tempo escolar, ou seja, o inicio de cada 

período bimestral.” 

05 

IMPARCIAL P2: “As funções foram relativas a cada estagiário.” 01 

  

Os professores levantaram tanto pontos positivos, quanto negativos em relação à 

atuação dos estagiários durante o ECO.  

 Dentre os pontos positivos levantados, foi ressaltado o interesse do discente para com 

uma formação de qualidade enquanto profissional, em que os mesmo conseguem 

corresponder às expectativas na realização das funções de forma competente, participativa, 

dinâmica e responsável. Ainda segundo os relatos, estagiários se envolviam ativamente e 

opinavam no desenvolvimento das aulas. 

 Respectivamente, no que diz respeito aos pontos negativos, tem-se o destaque para a 

falta de interesse além daquilo que é exigido pelo ECO, mostrando que alguns são 

desorganizados e descompromissados com o estágio, que se caracteriza por frequência 

irregular e pela pouca participação, o que coloca essa atividade em segundo plano. Ainda tem 

um professor que diz não ter conseguido diferenciar os três períodos do ECO durante a sua 

realização na escola, e que o estágio deveria respeitar o período bimestral o que significa uma 

falta de planejamento na realização da atividade.  
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Acreditamos que, quando a relação estabelecida entre professor e estagiário é limitada 

pode prejudicar os discentes e até mesmo os professores que não conseguirão diagnosticar a 

diferença ou a divisão das fases do ECO – observação, semi regência e regência – justamente 

pela falta do diálogo, de um planejamento e de proximidade entre ambos. Existe uma falta de 

interesse de determinados discentes para com o professor em repassar uma explicação inicial 

sobre essa divisão do ECO e também de professores em se interessar e questionar o 

acadêmico sobre como se dará o seu estágio. 

Finalizando essa discussão, somente um professor se manteve imparcial de forma que, 

de acordo com ele, as suas avaliações sobre os períodos do ECO são relativas a cada discente, 

não fornecendo maiores informações acerca disso. Ou seja, não consegue fazer um balanço 

positivo ou negativo acerca dos acadêmicos que passaram pela sua supervisão.  

 Em complemento à discussão acima, a tabela 06 vem demonstrando as respostas 

obtidas pelo questionamento sobre as contribuições dos estagiários para as aulas dos 

professores entrevistados. 

 

TABELA 06: CONTRIBUIÇÃO DO ESTAGIÁRIO NAS AULAS DE E.F. 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE 

RESPOSTAS 

 

POSITIVA 

 

 

P1: “Como as turmas no geral têm uma média de 40 

alunos, sempre ajudam a controlar os alunos” 

P2: “Alguns contribuíram com os seus conhecimentos, 

com o seu carisma, com as suas criatividades [...]” 

P3: “Alguns estagiários contribuíram efetivamente na 

elaboração e execução de projetos, participação nas aulas, 

avaliação dos alunos, contribuindo com as aulas [...]” 

P4: “Houve quatro estagiários que contribuíram com as 

aulas e enriqueceram as aulas.” 

P5: “Contribuiu muito nas minhas aulas, sendo uma troca 

de experiências, de aprendizado, pois trabalhando em 

equipe acaba tem” 

P6: “[...] contribuem trocando idéias com os professores e 

também auxiliam de forma indireta o professor no 

momento de feedback dos alunos.” 

P7: “A presença do estagiário permitiu transmitir a ele a 

realidade da profissão, o que espero que gere união da 

classe e discussão entre os futuros profissionais. O 

contato entre alunos e estagiários gera interesse por eles 

sobre assuntos ligados ao curso” 

11 
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P8: “Além das sugestões de atividades e observação de 

comportamento de muitos alunos a principal contribuição 

acontecia com mais frequência durante a fase de semi 

regência, pelo fato que tal participação dos alunos em 

totalidade surgia com o envolvimento e atenção dos 

acadêmicos.” 

P9: “Trazer algumas atividades novas para as aulas.” 

P10: “Acredito que pude aprender um pouco, por causa 

de sua didática diferenciada.” 

P11: “Distribuição de tarefas e organização do trabalho, 

uma vez que é muito grande o número de alunos por 

turma.” 

 

 

NEGATIVA 

 

 

P3: “[...] Outros estagiários prejudicaram as aulas 

(principalmente quando em trios e algumas duplas), não 

se comportando adequadamente, tiveram postura 

contrárias aos princípios da ética e da moral, trajando 

vestimentas inadequadas como shorts, chinelo e adereços 

que chamam muita atenção, utilizando-se um linguajar 

impróprio como gírias.” 

01 

NÃO HOUVE P2: “[...] outros não trouxeram nenhuma contribuição.” 01 

 

 Assim como na tabela 05, a tabela acima faz uma relação entre os pontos positivos e 

negativos colocados pelos professores. Em comparação com a tabela anterior, nota-se uma 

grande diferença entre os levantamentos positivos e negativos, visto que, todos os sujeitos 

citaram pelo menos um aspecto positivo do ECO.  

Nesse sentido, dentre os aspectos positivos pode-se destacar a ajuda dos discentes no 

controle das turmas que geralmente são grandes. Também elementos como o carisma, 

criatividade, elaboração e execução de projetos e avaliação dos alunos; contribuição e 

enriquecimento das aulas a partir do trabalho em equipe e da troca de experiências e 

aprendizado ajudando inclusive, mesmo que indiretamente, no retorno afetivo com os alunos, 

foram citados. A contribuição dos discentes nas aulas, segundo estes professores, acontece 

muitas vezes a partir de novas atividades propostas que proporcionam para os próprios 

professores um aprendizado novo ou diferenciado. 

Essas contribuições positivas que os discentes oferecem correspondem ao profissional 

proposto por Santos (2010). Onde segundo ele este é o grande responsável pela dinâmica 

coletiva da turma com a qual está trabalhando de modo a propiciar a inclusão de todos, pois é 

possível adequar às práticas executadas nas aulas à rotina do grupo.  
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Vale salientar, no entanto que apesar desse fator ser mencionado pelos professores em 

relação aos estagiários como um fator diferencial e positivo destes, tal deveria fazer parte do 

cotidiano das aulas habituais.  

 Vale ressaltar também os professores que se atentaram quando questão da formação e 

união profissional. O P7 enfatiza que “a presença do estagiário permitiu transmitir a ele a 

realidade da profissão, o que espero que gere união da classe e discussão entre os futuros 

profissionais. O contato entre alunos e estagiários gera interesse por eles sobre assuntos 

ligados ao curso”. 

 Quanto ao aspecto negativo, tem-se o destaque para aqueles que acabam por 

prejudicar as aulas, pois não se comportam de forma adequada, contrapondo-se aos princípios 

da ética e da moral no momento em que se vestem e se comportam de modo inadequado ao 

ambiente de trabalho/estágio. Somente um professor se absteve ao colocar que não houve 

contribuição na presença do discente na escola, ou seja, se manteve imparcial. 

Infelizmente não foram encontrados dados na literatura que apresentem informações 

sobre a contribuição do estagiário para com sua atuação diante das aulas. Entretanto na fala 

dos professores percebe-se que esse momento é extremamente rico para todos os envolvidos. 

A partir disso é possível perceber que o discente ainda em formação pode proporcionar muitas 

experiências novas para a escola, para os alunos e para o professor acompanhado, 

incentivando a inovação da rotina, a participação, o aprendizado e a criatividade deste nas 

aulas. 

Por experiência nossa vivenciada, podemos ressaltar que, um dos motivos que levam 

os discentes não se sentirem motivados de forma efetiva na realização dos ECO é o fato de, 

apesar do curso em Educação Física da UFVJM ser em licenciatura, ou seja, voltado para a 

área escolar, muitos acadêmicos não se interessam em trabalhar nesta, justamente por 

gostarem ou já trabalharem na área que se volta para o bacharelado, nesse caso, as academias 

na maior parte das vezes.  

Isso, contudo, não justifica tal fator, visto que, a maioria dos discentes ingressa no 

curso já sabendo que é uma licenciatura e as limitações que, até então, a ela são impostas. O 

comprometimento dever ser o mesmo durante todo o decorrer do curso e suas fases, o que 

inclui também os estágios obrigatórios.  

Destacamos outros fatores que também pode influenciar o interesse do discente na 

realização do ECO. Um deles diz respeito à relação que o mesmo estabelece ou encontra na 
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escola, seja com a receptividade da instituição, com o professor ou com os alunos e demais 

profissionais da escola.  

Vale destacar também o perfil de professor popularmente conhecido como rola bola, 

que é um perfil de professor muito comum em diversas escolas. Este tipo de professor 

normalmente não se preocupa em proporcionar a vivência dos diversos conteúdos 

da Educação Física para os seus alunos. As aulas são vistas livres, ou seja, são aulas com uma 

prática sem muitas regras e sem uma sequência de ensino e até mesmo planejamento. Estes 

não se comprometem com seus deveres profissionais e acabam por desmotivar os discentes na 

realização do estágio e com a área profissional, principalmente nos períodos de observação e 

semi-regência, tidos como mais passiveis.  

Outro fator que entende-se como desmotivante ao discente na realização do estágio é 

quando este propõe uma atividade e esta não tem o retorno esperado pela falta de interesse por 

parte dos alunos, o que gera uma frenagem no rendimento das ações propostas e no estímulo 

que o discente necessita para continuar.  

A falta de estrutura e de materiais também podem estar relacionados a esse 

desinteresse, além claro, da dificuldade enfrentada quanto a postura e domínio frente aos 

alunos e dos desafios encontrados pelos acadêmicos, o que exige criatividade e empenho por 

parte dos mesmos. 

 Analisando agora a tabela 07, tem-se a avaliação geral dos professores entrevistados 

acerca dos acadêmicos em atuação no ECO da forma como ele foi apresentado pela UFVJM 

até então.  

 

TABELA 07: AVALIAÇÃO GERAL DO ESTÁGIO DOS ACADÊMICOS 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE 

RESPOSTAS 

POSITIVA 

 

 

P2: “O estágio desses acadêmicos está diretamente 

proporcional à interação que cada um deles exerce na sua 

função.” 

P3: “Avalio como positivo em alguns casos [...]” 

P5: “Bom, porque é muito relativo e varia de acordo com 

o participante, com o perfil de cada estagiário.” 

P6: “Com disse anteriormente não tenho nada a reclamar 

desses acadêmicos.” 

P10: “O estágio tem sido de grande importância na nossa 

escola. Os estagiários que passaram por aqui foram muito 

06 

javascript:%20void(0);


41 

 

 

 

bem sucedidos. Os acadêmicos estagiários sempre 

contribuem positivamente para a escola.” 

P11: “De extrema relevância na sua formação e que os 

acadêmicos que desejam trabalhar nas escolas aproveitem 

o momento.” 

 

 

NEGATIVA 

 

 

P1: “Tem casos e casos, mas na grande parte está fazendo 

por obrigação [...]” 

P3: “[...] negativo em outros casos. Falta ao aluno encarar 

o estágio curricular como prioridade em sua formação. 

Muitas vezes, o aluno fica deslumbrado com Comissão de 

Formatura, TCC, Congressos e outros compromissos 

acadêmicos, deixando o estágio como segundo plano.” 

P4: “Acho que o estágio não tem sido enriquecedor nem 

para a escola e nem para os acadêmicos. Vejo de forma 

negativa.” 

P7: “Razoável, poderiam ser mais proativos.” 

04 

EM 

EVOLUÇÃO 

P8: “O ECO ainda se encontra em fase de construção e 

evolução gradativa. Em nota, caberia sete.” 

P9: “Acho que pode melhorar em alguns aspectos.” 

02 

 

 De acordo com as respostas obtidas, pode-se perceber que a avaliação feita pelos 

professores, foi, em grande parte, tida como positiva. Cabe ressaltar que tal avaliação está 

pautada de acordo com o interesse de cada estagiário, sendo relativo ao perfil de cada 

discente, sempre considerando que o ECO está diretamente ligado com a formação 

profissional, 

 Os pontos negativos se fizeram sob considerações baseadas nas diferentes formas com 

que os discentes se portam frente ao ECO. Quando, por exemplo, esses discentes agem 

somente pela obrigação imposta, não agindo de forma proativa e deixando o estágio num 

segundo plano em prol de congressos, TCC e comissão de formatura. Isso faz com que os 

professores vejam o ECO como uma atividade que não enriquece em nada, tanto a escola 

quanto aqueles discentes envolvidos, o que caracteriza o olhar negativo dos professores.  

Concordando com o acima disposto, Ramos (2007) salienta que infelizmente os 

estágios curriculares obrigatórios se limitam simplesmente ao cumprimento legal das 

exigências feitas e se caracterizam pelo aspecto burocrático. 

 Finalmente têm aqueles, uma minoria, que entendem que o ECO está no processo de 

evolução, ou seja, uma construção gradativa de forma que ainda pode melhorar em alguns 

aspectos. 
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O que se percebe através dos dados analisados, a partir da tabela 06, é que há uma 

porcentagem razoável de estagiários que precisam ter um maior comprometimento na 

realização do ECO nas escolas, visto que, ele é de suma importância para a formação do 

discente e ação primordial para a futura atuação profissional. 

No que diz respeito a tabela 08, pode-se notar que há propostas para o melhoramento 

do ECO nas escolas. São várias as considerações feitas para que isso aconteça e, de acordo 

com a análise das falas dos professores sobre sugestões de melhoria para da atividade de 

estágio, se percebe um grande interesse dos mesmos em propor mudanças para melhorar e 

engrandecer a realização do ECO. 

 

TABELA 08: SUGESTÕES DE MELHORIA PARA O ECO 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE 

RESPOSTAS 

AULAS NO CURSO 

MAIS VOLTADAS 

PARA A REALIDADE 

ESCOLAR 

P1: “Mostrar para os alunos o que acontece de 

verdade dentro da sala de aula, pois a teoria na 

Universidade e muito bonita, mas bem diferente 

da nossa realidade.” 

01 

NÚMERO DE 

ESTAGIÁRIOS POR 

PROFESSOR 

P2: “O estágio deveria ser individual [...]” 

P3: “[...] Penso que o estágio deveria ser 

individual, sempre tem um estagiário 

aproveitando-se do que o colega fez (as vezes, 

um deixa para o outro cumprir a tarefa e 

ninguém faz) [...]” 

02 

COMPROMETIMENTO 

DOS ESTAGIÁRIOS 

P2: “[...] Falta maior comprometimento e 

responsabilidade de alguns estagiários.” 

P4: “[...] o interesse dos estagiários por estes 

períodos Regência e Semi-regência.” 

P6: “Bom pelo que eu fiquei sabendo em outras 

escolas os acadêmicos não se integram muito 

bem, acho que nesse sentido da pra melhorar, já 

que uma vez dentro da escola somos uma 

equipe.” 

P8: “Acho que envolvimento dos universitários 

deveria ser ainda melhor, principalmente com os 

planejamentos e o compromisso em cumprir os 

dias e as fases do estágio.” 

04 

RELAÇÃO ESCOLA E 

O PROFESSOR 

RESPONSÁVEL PELA 

DISCIPLINA 

P2: “Falta comunicação direta entre os 

professores responsáveis pelos acadêmicos e os 

professores que estão oferecendo o estágio.” 

P3: “[...] O professor da disciplina Estágio deve 

03 
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conhecer e escola e o professor, para verificar se 

a escola e o professor atendem às expectativas 

do estágio. O professor do estágio deve ter um 

tratamento respeitoso. Quando se referir ao 

professor regente (tudo bem que da metodologia 

do professor regente, mas o respeito é 

fundamental). “Estagiários nos relatam 

desrespeito durante as aulas” 

P11: “O acompanhamento dos professores.” 

ADEQUAÇÃO DA 

ORGANIZAÇÃO DO 

ECO COM AS 

CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDUAIS DE 

CADA ESCOLA 

P3: “O estágio deve se encaixar dentro do 

calendário e do Projeto Político Pedagógico da 

escola, e não a escola se enquadrar às exigências 

do estágio. Porquê não podemos alterar a 

sequência de observação, semi-regência e 

regência do estágio, se essa mudança for 

vantajosa, dentro de um planejamento da 

educação física escolar (30 horas de observação 

vai tornar o estagiário capaz ou incapaz de reger 

uma aula?)” 

01 

ORGANIZAÇÃO DO 

ECO 

P4: “Precisa melhorar a estrutura da disciplina 

[...]” 

P5: “Aumentar a carga horária de regência.” 

P7: “O nome “Eco”, o planejamento, a 

conscientização da postura e da responsabilidade 

profissional.” 

P9: “Acho que a fase de observação poderia ser 

menos, pois é na prática que se aprende a 

realidade. A avaliação dos alunos, estagiários, 

deveria ser feita também pelos professores que 

eles acompanham, pois estamos acompanhando 

dia a dia suas aulas.” 

04 

NÃO É NECESSÁRIO 

MUDANÇAS OU 

SATISFATÓRIO 

P10: “Acredito que está bom.” 01 

 

 O primeiro comentário sugere aulas mais voltadas ao melhor preparo dos discentes 

para o ECO, ou seja, com intuito de realmente mostrar aos estagiários como acontecerá à 

atuação fora da universidade e dentro da futura realidade de aula. Para, além disso, existem 

aqueles que defendem que o exercício do estágio deve acontecer de forma individual para um 

aproveitamento mais aprofundado dos conhecimentos repassados, evitando que as tarefas 

sejam cumpridas de modo estratificado ou mesmo cumpridas por somente um dos 

componentes do grupo envolvido com o ECO diante de colegas passivos.  

Com isso enfatizamos o fato de muitos discentes se aproveitam do fato do ECO ser 

realizado em dupla ou trio para serem passivos e dependentes dos colegas, não contribuindo 
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de forma efetiva na elaboração dos planos de aulas e das aulas práticas que são realizadas na 

escola durante os estágios. Esse tipo de situação foi vivenciada pelas autoras durante a 

realização do estágio. Acreditamos que isso acaba por comprometer significativamente o 

desenvolvimento da progressão das fases do estágio, o que caracteriza uma satisfação pouco 

expressiva tanto para a escola como para a dupla ou trio em suas vivências. 

 Um dos maiores destaques, em termos de sugestões, está o comprometimento dos 

discentes, significa isso que os professores entrevistados consideram que os acadêmicos têm 

pouca responsabilidade e interesse pelo ECO e não se integram à escola. De acordo com as 

análises, deveria haver um envolvimento maior no planejamento e cumprimento das fases do 

ECO, visto que, o trabalho é realizado em equipe.  

 Complementando o comprometimento do discente, tem-se também a relação docente e 

professor. A falta está justamente na comunicação entre ambas as partes, no sentido de que, o 

primeiro precisaria se aproximar para acompanhar a realização atividade, de maneira a 

conhecer melhor a escola e o professor responsável pelo estágio mesmo para saber se estão 

aptos a ministrarem o estágio.  

 Outro grande destaque está ligado a melhor organização do ECO. Sugere-se a 

necessidade de melhorar a estrutura da disciplina aumentando a carga horária do período de 

regência e diminuindo o da observação, além de dar uma atenção especial ao planejamento, à 

postura e à responsabilidade profissional. Vale ressaltar que defendem a necessidade de uma 

adequação da organização do ECO ao calendário e ao Projeto Político Pedagógico da escola e 

não o contrário. Somente um professor acredita não ser necessário mudanças de nenhum 

cunho no ECO. Significa que a atividade de estágio está, na visão dele, satisfatória. 

Moraes et al (2008) assinala que para o desenvolvimento do estágio o acadêmico deve 

estar na escola desde o início do ano letivo, participando das atividades que antecedem a 

prática docente, auxiliando no planejamento e desenvolvimento delas, mas sem que seja 

interrompida a proposta colocada pelo docente. 

 Na nona tabela, então, é tratada a importância do ECO para a conclusão do curso de 

Educação Física. 

 

TABELA 09: IMPORTÂNCIA DO ECO PARA CONCLUSÃO DO CURSO 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE 

RESPOSTAS 

 P1: “Sim, fundamental.” 10 
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POSITIVA 

 

P2: “Com certeza, é através do estágio que os acadêmicos 

poderão vivenciar a realidade dessa profissão.” 

P3: “Sim. Imprescindível. O curso de Licenciatura 

prepara o aluno para a docência. As experiências 

vivenciadas no estágio são o que eles irão encontrar em 

sua vida profissional.” 

P4: “Sim. Pois este enriquece muito o lado profissional já 

que a prática nos ensina muito. Existem conhecimentos 

que só são adquiridos no dia a dia.”  

P5: “Sim, porque vivencia um pouco daquilo que 

pretende formar e exercer a função.” 

P6: “Concerteza, dentro da escola o acadêmico tem 

contato com o que talvés ele vai fazer o resto da vida.” 

P8: “SIM, claro.” 

P9: “Sim.” 

P10: “Sim. Gosto de contribuir para o aprendizado das 

pessoas (acadêmicos).” 

P11: “A experiência é fundamental para a atuação 

profissional, o ECO vem contribuir sem dúvida na 

formação dos acadêmicos.” 

DEPENDE P7: “Depende da forma como é conduzido.” 01 

 

 A grande maioria, com exceção de somente um professor, relata que o ECO é de 

fundamental importância para a conclusão do curso. Pois, é justamente pela atividade de 

estágio que os discentes conseguem vivenciar a prática e a realidade da profissão futura, 

enriquecendo-a, de forma a contribuir para a formação e a preparar os mesmos para a 

docência. Destaca-se também o professor que relaciona a importância do ECO para a 

formação ao modo como este é conduzido pelo discente envolvido, o que está ligado à 

importância que o próprio estagiário dá a sua formação. 

Tendo como base os dados acima, entende-se que os professores sabem a importância 

que o ECO tem para a formação acadêmica dos discentes, concordando com a literatura que 

cita o ECO como uma das disciplinas de suma importância na formação do licenciado por 

promover um exercício prático profissional, SCHERER, [ente 2000 e 2011]. Ou seja, é no 

ECO que o estagiário irá aplicar o que ele aprendeu durante todo o curso, é o momento da 

exteriorização do aprendizado teórico. 

Além disso, Felício e Oliveira (2008) consideram que o estágio, em sua dimensão 

prática, se torna de extrema importância no processo de formação dos futuros professores 

quando bem fundamentado, estruturado e orientado. 
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Para se compreender melhor as consequências da realização do ECO nas instituições 

há que se entender antes as contribuições que esta atividade vem a trazer para a instituição 

envolvida. Quanto a essas contribuições que o estágio trouxe para as escolas, pode-se analisar 

a tabela 10 abaixo.  

 

TABELA 10: CONTRIBUIÇÕES DO ECO PARA A ESCOLA 

UNIDADE DE 

REGISTRO 
UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE 

RESPOSTAS 

POSITIVO 

P1: “[...] nas minhas aulas de E.F. alguns contribuem 

bastante [...]” 

P2: “Sim, de uma forma ou de outra essa interação 

sempre traz proveito.” 

P3: “Sim, algumas contribuições [...]” 

P6: “Acho que sim as crianças merecem mais atenção e 

acredito que com o estágio as crianças recebem mais 

atenção.” 

P8: “Sim. Existe uma melhor participação das crianças, 

mas esperamos mais propostas e envolvimento das 

turmas junto aos estagiários, durante os eventos da 

escola ou atividades rotineiras.” 

P9: “Sim. Porque os estagiários trazem algumas 

atividades diferentes e podem auxiliar em alguns eventos 

da escola, como: jogos escolares, feiras culturais, 

oficinas etc.” 

P10: “Sim. Os acadêmicos sempre trazem atividades 

diferenciadas e experiências que sempre contribuem para 

o aprendizado dos alunos da escola.” 

P11: “Possibilidade de crescimento e inovação para o 

trabalho já desenvolvido na escola.” 

07 

 

NEGATIVO 

 

 

P1: “[...] Pra a escola praticamente nada [...] outros nem 

conheciam direito as turmas que acompanhavam, 

montando a Regência de qualquer forma.” 

P4: “Não. Porque não houve comunicação entre escola-

estágio.” 

P5: “Para a entidade não [...]” 

P7: “Não para minha escola, como ta não” 

04 

 

 Em resposta ao questionamento sobre as contribuições do ECO para a escola, a 

maioria dos professores defende que tais contribuições foram positivas. Dentre os 

comentários mais interessantes tem-se que as crianças ficam mais participativas e recebem 
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uma atenção maior através das atividades novas e diferentes que possibilitam o crescimento 

do trabalho desenvolvido, além do fato de os discentes de auxiliarem nos eventos como jogos 

escolares, oficinas e feiras culturais. 

Quanto aos aspectos negativos, os professores relataram que não houve contribuições 

para a entidade, visto que, faltou uma comunicação entre a escola e a universidade, e que 

alguns discentes nem conheciam direito as turmas que estavam acompanhando. 

Contudo, o pode-se perceber é que houve falta de comprometimento por parte de 

alguns discentes, deixando sua atuação a desejar diante da escola. De acordo com o P3, 

“poderia trazer muito mais benefícios se o aluno levasse o estágio mais a sério, se fosse bem 

articulado dentro do planejamento da educação física escolar e, principalmente, se o estagiário 

inovasse, trazendo à escola conhecimentos e metodologias diferentes das aplicadas em sala de 

aula.” 

Com relação ao recebimento de estagiários no semestre que vem seguem as próximas 

duas tabelas, quais sejam, as tabelas 11 e 12. Respectivamente, trata dos motivos para 

recebimento e para a recusa dos estagiários no período subsequente ao da aplicação da 

pesquisa. 

 

TABELA 11: MOTIVOS DO RECEBIMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA O 

PRÓXIMO SEMESTRE 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE 

RESPOSTAS 

POSITIVA  

P1: “Pretendo sempre [...]” 

P2: “Sim [...]” 

P3: “Sim [...]” 

P5: “Sim [...]” 

P6: “Sim [...]” 

P7: “Eu sempre recebo os estagiários [...]” 

P8: “Sim. São sempre bem vindo!” 

P9: “Sim [...]” 

P10: “Sim [...]” 

P11: “Sim [...]” 

10 

COMPROMETIMETIMENTO 

DO ESTAGIÁRIO 

P2: “[...] desde que sejam estagiários 

comprometidos com a escola.” 01 

SOLIDARIEDADE P3: “[...] pelo mesmo motivo que sempre 04 
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aceitamos. Por solidariedade [...]” 

P10: “[...] se um dia precisei eles também 

precisam para completar sua formação.” 

P10: “[...] Gosto de contribuir para o 

aprendizado das pessoas (acadêmicos).” 

P11: “[...] como também fui recebido para 

fazer o estágio, na mesma situação dos 

alunos que hoje me procuram.” 

IMPORTÂNCIA PARA A 

FORMAÇÃO DO 

ESTAGIÁRIO 

P3: “[...] e por acreditar que o estágio é um 

dos componentes mais importantes para a 

formação do docente.”  

P10: “[...] acho de extrema relevância o 

estágio [...]” 

01 

TROCA DE EXPERIÊNCIAS 

PROFESSOR x ESTAGIÁRIO 

P5: “[...] com os estagiários aprendo, 

ensino e trocamos idéias enriquecendo 

ainda mais a nossa formação.” 
01 

AUXÍLIO NAS AULAS 
P6: “[...] pois eles me auxiliam muito nas 

aulas.”  01 

RELAÇÃO ESCOLA x 

ESTAGIÁRIO 

P9: “[...] acho que é importante para a 

escola e para os estagiários.” 

01 

 

 

Assim, 10 foram os professores que se dispõem a receber os discentes no próximo 

semestre letivo, salientando que devem ser estagiários comprometidos com a escola e com o 

trabalho a ser realizado. Nota-se que o sentimento de solidariedade é muito presente com o 

intuito de contribuição para o aprendizado, visto que, assim como são procurados atualmente 

em busca de ajuda para formação, também eles já passaram por essa etapa. 

Como ressalta Moraes et al (2008), se as partes envolvidas se comprometerem com a 

atividades, tem-se a possibilidade da construção de uma experiência extremamente rica, não 

apenas para os que estão em processo de formação, mas para aqueles que se dispuserem a 

participar como docentes e alunos, afinal, todos estão passíveis de aprendizagem.  

É possível perceber, a partir da colocação acima, que o comprometimento e a 

solidariedade estão presentes em atitudes como as apresentadas pelos autores. Os professores 

participantes consideram, então, que o ECO é importante também para a formação do docente 

e que a troca de experiências entre professor e estagiário é interessante porque enriquece 

bastante ambas as partes. O auxílio às aulas é algo existente e necessário, além também da 

relação escola/estagiário. 
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 Em contrapartida aos que aceitam os estagiários, tem-se abaixo as alegações para a 

recusa destes em atividade para o semestre seguinte. 

  

TABELA 12: MOTIVOS QUE PODEM LEVAR A RECUSA DO ESTÁGIÁRIO NA 

ESCOLA PARA O PRÓXIMO SEMESTRE 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADE DE CONTEXTO 

FREQUÊNCIA 

DE 

RESPOSTAS 

NEGATIVA P4: “Não [...]” 01 

 

COMPROMETIMETIMENTO 

DO ESTAGIÁRIO 

 

 

P1: “[...] mas cada vez mais estou 

diminuindo o número e procurando aceitar 

apenas aquelas pessoas que mostrem 

interesse real.” 

P4: “[...] devido a falta de interesse dos 

estagiários que recebi por último [...]” 

02 

FALTA DE TEMPO DO 

PROFESSOR 

 

P4: “Porque com os jogos escolares eu não 

tenho tempo para dedica a estes [...]” 01 

ADEQUAÇÃO DE 

HORÁRIOS 

P7: “[...] quando os meus horários de aula 

não vão de encontro com a disponibilidade 

dos mesmos.” 
01 

FALTA DE ESTRUTURA DA 

ESCOLA 

P4: “[...] Acho que a estrutura que o 

Estado me oferece, não vejo como o ECO 

ajudarão estagiários [...]” 
01 

COBRANÇA PELA 

DIREÇÃO DA ESCOLA 

P4: “[...] fui chamada atenção pela Direção 

da escola já que, ao compararem a pasta de 

estágio dos alunos de Educação Física com 

as de outros cursos da UFVJM, 

perceberam que meus estagiários não eram 

avaliados por mim e que a escola não 

poderia responsabilizar por eles.” 

01 

 

 A respeito da recusa dos discentes, somente um, dentre os 11 professores entrevistados 

alegou que não irá receber os estagiários. O mesmo afirma que não concorda com os métodos 

de avaliação propostos, pois deseja também poder avaliar o desempenho dos acadêmicos sob 

sua responsabilidade para, inclusive, ter o respaldo da direção da escola, além disso, alega não 

ter tempo para dedicar aos mesmos durante a realização da atividade. 

 Os demais professores declaram que não receberiam estagiários mediante algumas 

considerações. Como critério de uma possível recusa tem-se a falta de comprometimento que 

nota-se em alguns discentes, ou a inadequação de horários entre escola e calendário 
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acadêmico da disciplina de estágio do curso de Educação Física, e mesmo a falta de estrutura 

que as instituições apresentam para recebimento de estagiários.  

Isso condiz com o que é defendido por Silva e Krug (2008), onde colocam que a 

instituição escolar que se propõe a receber os estagiários deve conscientizar-se que será um 

processo de contribuição para a formação profissional e que é necessário haver o contato entre 

o estagiário com todos os sujeitos envolvidos na comunidade escolar. 

Diante da discussão exposta acima, constata-se que as respostas não são isentas de 

falhas no que diz respeito à veracidade das respostas obtidas dos professores sujeitos da 

pesquisa, no entanto, temos é necessário respeitar os dados encontrados e analisá-los de 

acordo com a coleta adquirida. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A partir da presente pesquisa, foi possível considerar que existem muitos fatores 

ligados ao ECO em Diamantina, de formas positiva e negativa. O primeiro deles diz respeito 

ao pequeno número de instituições existentes na cidade de Diamantina, o que faz com que 

vários grupos realizem estágios em uma mesma escola e até mesmo, com o mesmo professor 

em tempos concomitantes. Por conta disso, as discussões provenientes dos relatos de 

experiência dos acadêmicos que acontecem na disciplina de estágio são repetitivas e 

cansativas, caracterizando um grande prejuízo na troca de experiências entre os discentes.  

Esse fato também impossibilita a realização de um estágio individual que, como foi 

citado por alguns professores durante a pesquisa, poderia sanar o problema relacionado à 

sobrecarga que acontece quando somente um discente assume a frente das ações. Inclusive 

porque, fora do ambiente de estágio quando já formados e inseridos na vida profissional, a 

maioria das escolas tem somente um professor por sala de aula. Deste modo, a atual prática do 

ECO acabaria fugindo da realidade encontrada depois de formados. 

Entretanto, os pontos mais evidenciados nesta pesquisa se encontram, justamente, 

atrelado à posição em que o acadêmico se coloca diante do estágio, na forma como o mesmo 

age, tendo vista sua futura formação docente. Vemos, portanto, a necessidade de um maior 

comprometimento por parte dos estagiários na realização do ECO nas escolas, devido à 

grande importância que este tem para a formação do acadêmico enquanto futuro profissional.  

Apesar disso, há aquele acadêmico que possui ideias inovadoras que podem 

proporcionar experiências positivas para o professor, para a escola e para a turma com a qual 

está trabalhando. A quebra da rotina, a participação, o aprendizado e a criatividade fazem 

parte de um futuro profissional disposto a entrar na docência com “o pé direito”. 

A presente pesquisa mostrou que em Diamantina, os estagiários são bem recebidos 

pela maioria dos professores nas instituições de ensino. No entanto, não podemos 

desconsiderar o fato de alguns não se disporem a manter a atividade em andamento nos 

próximos anos devido alguns transtornos que aconteceram ao longo da realização do ECO e 

que são passíveis de melhoria se dados a devida significância. 

Melhorias são propostas para o ECO e, devido a isso, pode-se observar que ainda 

existe interesse dos professores das escolas na realização da atividade. Entretanto, as relações 

entre a universidade e as escolas necessitam ser aproximadas com o intuito de favorecer os 
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discentes no que diz respeito a sua formação. A realização de um trabalho em equipe entre a 

UFVJM, estagiários, professor e instituições escolar, pode exercer um papel muito mais ativo 

e eficiente, elevando o nível da disciplina e da formação profissional desses discentes.  

Destacamos também que é de grande valia que seja considerada uma forma de 

avaliação do estagiário feita pelo professor supervisor da escola, visto que, é este que de fato 

presencia o estágio e a forma como este se deu do início à sua conclusão. Sendo assim, sua 

opinião e avaliação deveria ser levada em conta para aprovação ou reprovação na disciplina. 

De acordo com nossas experiências como discentes do curso, muitos são os fatores 

que consideramos importantes para serem revistos em relação ao ECO, tais como: o fato de 

não existir uma disciplina que faça uma junção, uma conexão entre o ECO e as demais 

disciplinas vistas durante o decorrer de todo o curso; as condições estruturais diretamente 

relacionadas às aulas de educação física nas escolas que acabam prejudicando o 

desenvolvimento de uma aula de qualidade; a didática de alguns professores de educação 

física das escolas de Diamantina que, muitas vezes, são encontrados desmotivados para o 

trabalho ou com uma formação acadêmica deficitária e até mesmo sem compromisso com a 

profissão, assim acabam que suas aulas são ministradas com baixa qualidade, e isso pode 

desmotivar o discente que vai para a escola cumprir o ECO. 

Acreditamos que outro fator muito importante a ser revisto tem relação com a carga 

horária do ECO, pois das 405 horas destinadas ao estágio somente 180 são de fato realizadas 

na escola, o restante são realizada à critério do Docente Regente da disciplina no curso. 

Quando finalmente se parte para a atuação efetiva das escolas, a formulação do ECO 

não leva em consideração o calendário daquela instituição, o acaba por prejudicar o 

desempenho dos discentes, pois, uma vez inseridos na prática, são encontrados eventos que 

muitas vezes coincidem com a prática do período de regência ou estes deixam de acontecer 

para que sejam realizadas as horas determinadas ao cumprimento do ECO prejudicando assim 

também a instituição. 

Diante dos resultados da pesquisa, acreditamos que seria de grande valia uma 

reformulação na disciplina ECO no Curso de Educação Física da UFVJM. É importante que o 

discente consiga passar a maior parte do ECO dentro da escola, não somente presenciando as 

aulas de Educação Física, mas também convivendo desde o início do ano letivo com a rotina 

escolar de forma ampla, participando de outros eventos promovidos como reuniões de pais, de 

funcionários, comemorações pátrias, festas juninas, entre outros que compõe o universo 
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escolar todos os anos. Desta forma, o futuro professor teria a oportunidade de vivenciar a 

profissão exatamente como ela é, e não somente um recorte desta realidade.  

Vale ainda indagar se não seria mais interessante que o estágio acontecesse por série 

escolar. Assim, o discente poderia passar por uma experiência em todas as séries, 

diferentemente de como é feito hoje, quando se tem a opção de escolher em que série irá 

estagiar. Isso prejudica a vivência das diversas fases pelas quais passam crianças, pré-

adolescentes e adolescentes e suas diferentes reações. 

Portanto, destacamos que o ECO é um processo decisivo na formação de qualquer 

discente em cursos de licenciatura, desde este seja fundamentado, bem estruturado e orientado 

de forma adequada.  

Enfatizamos que mais estudos acerca da relação existente entre o estágio, a escola e a 

universidade devem ser realizados visando à melhoria e a maior compreensão deste processo, 

tendo em vista que se trata de um assunto complexo e fundamental ao profissional que 

pretende ser formar em Educação Física ou em qualquer área de licenciatura. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa intitulada: A Problemática 

Do Estágio Curricular Obrigatório no Curso de Educação Física da UFVJM nas Escolas de 

Diamantina, em virtude de projeto de trabalho de conclusão de curso coordenada pela 

professora Priscila Lopes que contará ainda com Kerly Crisley Duarte da Silva e Raica 

Aparecida Martins.  

O motivo pelo qual você está sendo convidado para participar desta pesquisa se 

justifica pelo fato de você ser um professor de Educação Física na rede básica de ensino da 

cidade de Diamantina e por já ter recebido estagiários do curso de Educação Física da 

UFVJM.  

A sua participação não é obrigatória sendo que a qualquer momento da pesquisa você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM ou com 

_________________________________________________ (nome da instituição onde o 

sujeito está sendo recrutado).  

O objetivo desta pesquisa é avaliar a atuação do acadêmico de Educação Física da 

UFVJM no cumprimento do estágio, na visão do professor regente das escolas de Diamantina. 

O risco relacionado com sua participação poderá ser o constrangimento, o qual será 

minimizado pelos seguintes procedimentos: o preenchimento do questionário será feito 

individualmente e você poderá se recusar a responder qualquer pergunta, caso ache necessário 

ou mesmo se retirar do local onde este estará sendo realizado, caso isso ocorra sua 

participação na pesquisa será anulada.  

Os resultados dessa pesquisa beneficiarão você com informações acerca do Estágio 

Curricular Obrigatório (ECO), como para o curso de Educação Física da UFVJM por observar 
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as questões positivas e negativas que estão envolvidas com o processo de estágio, além de 

possíveis soluções aos problemas enfrentados nas escolas. Os resultados desta pesquisa 

poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, entretanto, os dados e 

informações obtidos por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, não 

possibilitando sua identificação. A sua participação, bem como a de todas as partes 

envolvidas, será voluntária, não havendo remuneração para tal. Qualquer gasto financeiro da 

sua parte será ressarcido pelo responsável pela pesquisa. Não está previsto indenização por 

sua participação, mas em qualquer momento se você sofrer algum dano, comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço da 

pesquisadora principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação, 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenadora do Projeto: PRISCILA LOPES  

Endereço: TRAVESSA MARIA SOUZA COELHO, 79B – PEDRA GRANDE – 

DIAMANTINA/MG 

Telefone: (38) 3531-8332 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios 

da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa 

a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

 

Nome do sujeito da pesquisa:  

___________________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa:  

 

___________________________________________ 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 Ramal 1366 - Coordenadora Profa. Agnes Maria Gomes Murta; 

Secretaria (Dione de Paula) - Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br ou cep@ufvjm.edu.br 
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Assinatura do pesquisador:  

________________________________________________ 

 

Observação: Todas as folhas deste documento devem ser rubricadas pelo participante da 

pesquisa e pelo pesquisador (as). 
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ANEXO II: QUESTIONÁRIO  

 

Data: 

Nome da escola: 

Local de Formação Profissional: 

Ano de Formação: 

Nº de estagiários recebidos até o momento: 

 

1. O que você sabe sobre o Estágio Curricular Obrigatório (ECO)? 

 

2. Teve ECO na sua formação? Se não, sentiu falta dessa experiência em sua formação? 

 

3. A escola onde você trabalha recebe acadêmicos de Educação Física da UFVJM para 

realização do ECO? Por quê? 

 

4. Se não recebe, essa decisão parte da Direção da escola ou sua como professor de Educação 

Física da mesma? 

 

5. Se já recebeu ou recebe, como se deram as funções desses estagiários? 

 

6. Como você avalia o estágio desses acadêmicos? 

 

7. O que você acha que precisa melhorar no ECO? 

 

8. Você acha que o ECO seja importante para conclusão do curso de Educação Física? 

 

9. Você acha que a realização do ECO na sua escola trousse contribuições para a entidade? Por 

quê? 

 

10. Você pretende receber estagiários semestre que vêm? Por quê?  
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ANEXO II: AUTORIZAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

Autorizo a reprodução e/ou divulgação total ou parcial do presente trabalho, por 

qualquer meio convencional ou eletrônico, desde que citada a fonte.  

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Nome do autor (a) 

kerlycrisley@hotmail.com 

 

________________________________________________________ 

Nome do autor (a) 

raicaaparecida@yahoo.com.br 
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