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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como tema o Estágio Supervisionado na Formação de 

Professores em Educação Física escolar, e realizou-se uma pesquisa documental, em que se 

revisaram os Cadernos de Formação da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), entre os 

anos de 2009 a 2016, como tentativa de conhecer a produção de artigos deste periódico, sobretudo, 

investigar sobre o objeto Estágio Supervisionado nos Cursos de Licenciatura em Educação Física. 

Nesta pesquisa foram selecionados artigos/textos inseridos nos Cadernos de Formação da RBCE 

sobre o tema Estágio Supervisionado no período de 2009 a 2016, através da leitura de título, resumo 

e referência bibliográfica; verificou-se se nestes artigos a existência de citações sobre a legislação 

vigente sobre estágio supervisionado, e saber se os textos trazem  informações sobre normatização e 

resoluções das universidades; buscou-se também conhecer as linhas epistemológicas da Educação 

Física Escolar, pelas quais, os textos buscam embasamento teórico, com a finalidade de desenvolver 

as ações do Estágio Supervisionado, além de saber sobre em qual nível de ensino da Educação 

Básica foi realizado o momento de estágio. Sobremaneira, buscou-se nesta pesquisa, compreender 

através da leitura dos artigos/textos, se nos relatos de experiência, é possível perceber se os atores 

sociais reconhecem no momento do estágio supervisionado, como um espaço significativo de 

construção do saber didático-pedagógico. Por fim buscou-se saber dentre as experiências 

apresentadas sobre Estágio Supervisionado nos Cursos de Licenciatura em Educação Física, e com 

este trabalho de revisão dos artigos, trazer reflexões, sobretudo, para ações do Estágio 

Supervisionado no Curso de Licenciatura em Educação Física da UFVJM. 

 

 

 

Palavras-chave: Educação Física, Formação de Professores em Educação Física Escolar e Estágio 

Supervisionado.  
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INTRODUÇÃO 

  

 

Este estudo de trabalho de conclusão de curso tem como tema o estágio supervisionado, 

e surgiu a partir das experiências nas atividades curriculares de estágio, que apresentaram enquanto 

processo de descobertas e aprendizagens, e possibilitou conhecer o campo de intervenção escolar, e 

o reconhecimento do agir pedagógico do professor. Esta atividade curricular obrigatória nos cursos 

de Licenciatura motivou-nos a realizar uma pesquisa documental, com a nossa tentativa de conhecer 

nos artigos publicados nos Cadernos de Formação da Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

(RBCE), entre os anos de 2009 a 2016, para saber dentre as experiências apresentadas sobre estágio 

supervisionado nos Cursos de Licenciatura em Educação Física, e com este trabalho de revisão dos 

artigos, buscamos trazer reflexões, sobretudo, para ações do Estágio Supervisionado no Curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFVJM. 

O interesse de realizar esta pesquisa se deve, ao momento de empiria, da qual vivenciei 

nas atividades de Estágio Supervisionado, no ensino médio, que aconteceu no semestre 2015-1. 

Dentre as experiências das quais passei, apresento aquela que considero a mais enriquecedora, 

quando ouvi a fala de uma aluna, durante momento de estágio, ao dirigir palavra ao seu professor de 

Educação Física, e deferiu a seguinte expressão: “Oba... (nome do professor), hoje eu vou jogar 

voleibol porque o outro professor (licenciando que atuava no momento de estágio) me ensinou, não 

jogava antes porque não sabia”. Isso foi sinalizado em comparação à aula anterior, em que os 

conteúdos foram fundamentos do voleibol, que foram ministrados em outra quadra, com o grupo de 

alunos que não participavam das aulas, enquanto o professor ministrava o futsal na quadra principal.   

Esse fato me fez refletir o quão importante é o processo de Formação de Professores, e 

o estágio supervisionado é um momento de ampla relevância no currículo dos Cursos de 

Licenciatura, dentre as disciplinas da grade curricular, torna-se o evento que mais se aproxima da 

realidade, pela qual os futuros professores irão intervir no mercado de trabalho, ou seja, nas 

unidades escolares. Entretanto, tal compreensão é compartilhada por professores e licenciandos que 

atuam no momento de estágio?  

Na busca de compreender a relevância deste momento de estágio supervisionado, 

recorremos a Silva (2005) ao considerar que:  

(...) o Estágio permite a integração da teoria e da prática, e, é o momento de concretude da 

profissão. É, portanto, uma importante parte integradora do currículo, em que o licenciando 
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vai assumir, pela primeira vez, a sua identidade profissional e sentir, na pele, o 

compromisso com o aluno, com sua família, com sua comunidade, com a instituição 

escolar, que representa a inclusão civilizatória de vastas camadas da população; com a 

produção conjunta de significados em sala de aula; com a democracia, com o sentido de 

profissionalismo que implique competência, isto é, – fazer bem o que lhe compete. (p. 24). 

Adotamos a posição política e crítica, de entender o Estágio Supervisionado, seja, 

dentre as disciplinas que compõe o currículo dos cursos de licenciatura, como aquela, em especial, 

que se configura no momento em que o futuro professor terá a oportunidade de entrar em contato 

direto com a realidade escolar, e, é nela, em que a práxis educativa será constituída, seja pela 

possibilidade de cristalizar pressupostos teóricos acumulados durante a sua formação, e pela 

observação de determinadas práticas ou empirias específicas, além de contar com a orientação e 

diálogos com os profissionais de maior acúmulo de experiências. 

Neste momento de intervenção do estágio acontece para o licenciando, confronto entre 

dados empíricos e dados teóricos, a troca de informação se torna relevante, visto que, o futuro 

professor em formação, necessita de orientações para desenvolver o processo de estágio com êxito. 

Sem contar que as experiências de intervenção do licenciando são reduzidas até chegar o momento 

de estágio, traz consigo apenas a bagagem teórica acumulada na sua trajetória de formação na 

universidade. Compreendemos que o campo da prática de intervenção no momento de estágio para 

o licenciando se torna real, e, é a escola, nela que desenvolverá as suas competências e habilidades 

acumuladas no processo de formação de professores. 

Segundo (Alarcão, 2011) “As escolas são lugares onde as novas competências devem 

ser adquiridas ou reconhecidas e desenvolvidas” (p.13). A escola tem a função de acolher alunos e 

professores, independente da classe da qual são egressos, seja uma instituição pública ou privada, 

de promover a cultura e a disseminação de conhecimentos científicos acumulados por gerações. 

Neste contexto SILVA (2006) elege que:  

(...) os principais elementos que desenhariam essa cultura seriam os atores famílias, 

professores, gestores e alunos; os discursos e as linguagens, modos de conversação e 

comunicação; as instituições, organização escolar e o sistema educativo; e as práticas, 

pautas de comportamento que chegam a se consolidar durante um tempo (p. 202). 

Entendemos que é mister para o licenciando em momento de estágio, considerar que 

nesta atividade curricular, uma oportunidade de iniciar a construção de sua práxis educativa, e 

sobretudo, naqueles momentos empíricos vivenciados no estágio, seja durante a observação de 

determinadas práticas específicas, ou pelo diálogo com profissionais mais experientes e pelo 
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diálogo com os estudantes das escolas. 

O Estágio Supervisionado, dentro do processo de Formação de Professores, tem sido 

alvo de amplos estudos, e, estes revelam dados que vão desde o potencial apresentados pelos 

licenciandos, sobre as dificuldades enfrentadas pelos mesmos nos momentos dos estágios, e estes 

desafios, em muitas situações, geram grandes transformações na vida destes futuros profissionais. 

Dentre as principais contradições para os licenciandos em Educação Física, que pode ser indicado 

como um desafio, é quando presenciamos momentos de práticas que associam-se ao senso comum. 

Em que essas aulas de educação física escolar têm contribuído na formação cidadã de infantis e 

juvenis em anos escolares?  

Outra contradição frequente nas aulas de educação física é a hegemonia do futebol ou 

do futsal, denunciada em estudos, associada a seletividade dos mais habilidosos, isto confronta-se 

com os conteúdos de uma Educação Física Escolar voltada a dialogar com a Cultura Corporal, 

Carvalho et. al. (2011) ainda enumera outras contradições nas aulas: 

Nesse momento, o conteúdo teórico-metodológico aprendido no curso é tensionado pela 

realidade que se impõe: a falta de material, de espaço físico adequado, de formação para o 

professor da rede, de salários dignos, de uma proposta pedagógica comprometida com as 

classes populares, dentre outros (p.11). 

O rigor do cumprimento das normas estabelecidas pelo Estágio é outro desafio para os 

licenciandos, o que faz com que muitos encontrem dificuldade para realizá-lo, ou seja, em razão da 

carga horária a ser cumprida ou pelas demais normas que são obrigatórias neste processo, 

entretanto, há compreensão dos licenciandos sobre a importância deste processo, e da representação 

da finalidade das 400 horas de estágio? Isso nos remete a Pimenta e Gonçalves (apud PIMENTA; 

LIMA, 2004) quando consideram que “a finalidade do estágio é propiciar ao aluno uma 

aproximação à realidade na qual atuará” (p. 45).   

A legalidade e normatizações sobre as atividades de estágio supervisionado são 

deliberadas através de documentos expedidos pela Presidência da República e pela Secretaria 

Executiva do Ministério do Planejamento. Recorremos à definição generalizada do que representa 

um estágio, que está assinalada na Lei Federal nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, em seu 

Art.1º: 

(...) o estagio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho 

que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o 

ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino 

médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
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profissional da educação de jovens e adultos (p.01). 

Compreendemos que seja essencial que este texto legal seja de conhecimento dos 

sujeitos envolvidos em atividades de estágio, entretanto, será que esta lei e o seu conteúdo textual é 

de conhecimento dos licenciandos? Os procedimentos normativos estabelecidos pela legislação 

vigente de estágio supervisionado são cumpridos pelas instituições concedentes e formadoras? 

Conhecedores ou não da legislação, recorremos ao Art. 1º da Lei Federal nº. 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, que no seu § 2º, define as competências do estágio: “O estágio visa ao 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho” (p.1). 

Esta descrição da lei federal revela que o licenciando deve encontrar no estágio, um 

espaço para promover uma práxis educativa crítica e compromissada com o atendimento de 

qualidade a população, que possibilite a transformação da realidade social.  

No âmbito do Ministério do Planejamento, há um texto legal que corrobora nesta 

pesquisa, por tecer dados sobre as ações de estágios desenvolvidas neste setor ministerial, trata-se 

da Orientação Normativa nº. 04, de Julho de 2014, na qual estabelece dentre outras ações, a carga 

horária semanal em que o discente deve cumprir nas atividades de estágio: 

A carga horária do estágio será de quatro horas diárias e vinte semanais ou de seis horas 

diárias e trinta semanais, observado o disposto no art. 10, I, da Lei nº 11.788, de 2008, bem 

como o horário de funcionamento do órgão ou entidade, desde que compatível com o 

horário escolar, devendo ser cumprida no local indicado pelo órgão ou entidade (p.4). 

Este estudo considera que na trajetória curricular de formação profissional do professor 

de Educação Física Escolar, no Curso de Licenciatura em Educação Física na UFVJM, o momento 

de estágio supervisionado é o passo de maior significância na trajetória acadêmica de formação. 

Defendemos esta posição por entender que na grade curricular, o momento de maior aproximação 

com a realidade social do mundo do trabalho se dá no estágio, por representar um encontro entre os 

atores, espaço e dinâmica que cercam este processo de formação profissional: o licenciando, a 

escola, os alunos, os professores e a prática educativa. Na opinião de BENITES (2012.) “(...) o 

Estágio Supervisionado é um universo que congrega o discurso acadêmico e a prática da escola, 

sendo  um  local  de  formação,  mas  que  apresenta   dificuldade   em   reconhecer   esse   papel” ( 

P. 08). 

Neste universo é que a práxis torna-se evidenciada, seja pelos desafios enfrentados 

pelos licenciandos, que vão desde o primeiro momento de ida à escola, com apresentação, 
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observação, semi-regência e regência, ou seja, pelo confronto com a realidade, conflito entre teoria 

e senso comum, ou conflito entre perspectivas epistemológicas, e ainda, pelas condições 

arquitetônicas precárias das unidades escolares, e pela ausência de recursos materiais para 

desenvolver a sua prática de regência.  

Estes seriam os desafios encontrados pelos licenciandos ao chegar à escola? Na 

verdade, reconhecemos que este é um momento que desloca o licenciando de sua chamada “zona de 

conforto”, ou podemos dizer, saída da sala de aula na universidade para ida ao campo de 

intervenção, e nesta ação, passa a (re) conhecer os espaços e pessoas do cotidiano escolar da 

Educação Básica. Consideramos que este momento possibilita acumular novas amizades e novas 

experiências, mesmo que em alguns momentos o temor seja em cometer equívocos, ou seja, agir de 

forma que não condiz com a conduta do estágio ou planejar uma atividade que não tenha sido 

satisfatória para os alunos da educação básica.  

A ida ao campo de intervenção profissional e o contato com o mundo do trabalho, para 

os licenciandos da UFVJM, é de conhecimento sobre o conteúdo da resolução que rege as ações do 

estágio supervisionado em nossa universidade? A legislação vigente sobre estágio supervisionado 

na UFVJM é a RESOLUÇÃO Nº 21 – CONSEPE, DE 25 DE JULHO DE 2014, que estabelece as 

normas de Estágio para os Discentes dos cursos de Graduação da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), e segundo o seu art. 2º, está ação é obrigatória a todos os 

discentes, e sofre variação pelas Diretrizes Curriculares dos Cursos, e pelos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos (PPC). No PPC do Curso de Licenciatura em Educação Física (2014), que busca atender 

a LDB 9.394/96, que designa cumprimento de 400 horas de estágio, e a distribuição destas horas de 

estágio atende aos três níveis de ensino da Educação Básica: Educação Infantil - 115h, Ensino 

Fundamental - 170h e Ensino Médio - 115h.       

(HTTPS://educacaofisicaufvjm.wordpress.com/author/alpac/ último acesso em 20/03/2017). 

Buscamos com esta pesquisa, saber nos artigos investigados nos Cadernos de Formação 

da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), se discentes e docentes reconhecem o estágio 

supervisionado enquanto atividade curricular? Compreendem-se o grau de relevância desta 

atividade curricular na formação de futuros docentes para educação básica? A Legislação vigente 

sobre estágio é de conhecimento de quem os faz ou mesmo são citados nestes estudos? Dentre os 

blocos de conteúdos da Educação Física Escolar, há alguma predominância nas produções 

investigadas? 
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OBJETIVO GERAL 

 

 

Conhecer a produção de artigos dos Cadernos de Formação da Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte, sobre o tema Estágio Supervisionado nos Cursos de Licenciatura em Educação Física no 

período de 2009 a 2016; 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Selecionar artigos/textos inseridos nos Cadernos de Formação da RBCE sobre o tema Estágio 

Supervisionado no período de 2009 a 2016, através da leitura de título, resumo e referência 

bibliográfica; 

 

Verificar nestes artigos/textos selecionados se cita/mencionam a legislação vigente sobre estágio 

supervisionado, e saber se os textos trazem informações sobre normatização e resoluções das 

universidades; 

 

Conhecer as linhas epistemológicas da Educação Física Escolar, pela qual, os textos buscaram 

embasamento teórico para desenvolver as ações do estágio Supervisionado, além de saber sobre em 

qual nível de ensino da Educação Básica foi realizado o momento de estágio; 

 

Compreender através da leitura dos artigos/textos, se nos relatos de experiência, é possível perceber 

se os atores sociais reconhecem no momento do estágio supervisionado, um espaço significativo de 

construção do saber didático-pedagógica; 
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JUSTIFICATIVA  

 

 

A realização deste Trabalho de Conclusão de Curso justifica-se através de três razões: 

empírica, política e acadêmica. Por razão empírica, devido a minha experiência no Estágio 

Supervisionado III, desenvolvido no período de 2015 – 1, realizado numa escola pública da rede 

Estadual, localizada na cidade de Diamantina – MG, trouxe-me uma percepção do quanto é 

necessário o educador conhecer, analisar e compreender o espaço e a realidade social da qual os 

alunos estão inseridos. Compreendi neste momento de estágio supervisionado, que o licenciando 

deve reconhecer a importância do seu papel neste processo, que deve adotar uma posição de 

comprometimento e responsabilidade, e não ser apenas um coadjuvante, que apenas cumpre as 

horas exigidas nesta ação curricular. 

Percebo que neste momento de estágio supervisionado, pude reconhecer-me enquanto 

docente, que possibilitou entender o compromisso, do qual, o licenciando deve ter na execução das 

atividades de estágio supervisionado, e tal reconhecimento deve-se a experiência empírica, quando 

ouvi de uma aluna, na qual, dirigiu-se ao seu professor e disse: “Oba (...) (nome do professor), hoje 

eu vou jogar voleibol porque o outro professor me ensinou (sou este outro professor, Licenciando 

em Educação Física no momento de estágio), (...) não jogava antes porque não sabia”. Este 

posicionamento da juvenil do ensino médio aconteceu em comparação a aula anterior de 

fundamentos do voleibol, pela qual exerci minha regência com o grupo de alunas, enquanto numa 

outra quadra, o professor ministrava o futsal com outros alunos da mesma turma. As aulas nas 

turmas deste professor atendiam a perspectiva sexista, enquanto meninas praticavam Voleibol, os 

meninos praticavam o Futsal, isso foi desenvolvido durante dois bimestres letivos. 

Percebi uma notória falta de motivação das turmas para realização das aulas de 

Educação Física, observei nos alunos e nas alunas, um clamor por alguma prática pedagógica 

diferente, que fizesse com que a rotina daquelas aulas fugisse ao do senso comum. A Educação 

Física como componente curricular daquela escola necessitava ser provocadora de desejos, de 

forma a instigar os alunos ao que aconteceria na próxima aula ou mesmo despertá-los ao interesse 

em aprender, definitivamente, deveria promover reflexões sobre a prática e sobre a realidade social. 

Foi constrangedor verificar que uma aluna do 2º ano do ensino médio não sabia o que 

seriam os fundamentos do voleibol, e não somente isso, mas também perceber o quanto as 

habilidades motoras ou mesmo aptidão física eram motivos de seleção nas aulas: além de sexista, 
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nestas aulas, os mais habilidosos jogavam e os menos habilidosos ficavam sentados na 

arquibancada com seus aparelhos celulares nas mãos, desfrutando do tempo ocioso. 

Compreendo por razão política, sendo aquela em que o professor pode influenciar de 

forma direta ou indireta, de forma satisfatória ou insatisfatória, na motivação do aluno nas aulas, o 

que de certa forma pode ser determinante para o insucesso da aprendizagem ou da aula 

propriamente dita. O professor junto a mídia são um dos  principais mediadores na promoção de 

juízo de valores e na formação de opinião, dito isto, reconheço o lugar político e ideológico pelo 

qual o professor tem que assumir enquanto compromissado em possibilitar a transformação da 

realidade social dos seus alunos através de reflexões e emancipações. 

Quanto às razões acadêmicas, este estudo motivou-me a seguir na busca pelo 

conhecimento e na tentativa futura de realização e continuidade através da formação continuada 

lato senso e stricto senso. O tema formação de professores, que este trabalho de conclusão de curso 

se desenvolve, é a temática que me despertou a curiosidade de seguir na busca de saber como tem 

sido as práticas educativas nos momentos de estágio e de docência na Educação Básica? Sobretudo 

compreendo que as práticas curriculares do estágio supervisionado constitui um processo de 

transição entre formação e intervenção profissional, que torna-se enriquecedor e que se estabelece 

no eixo educação e o mercado de trabalho. 

Contudo, penso que esta pesquisa contribuirá para as ações do Estágio Supervisionado 

no Curso de Licenciatura em Educação Física da UFVJM, por ser o primeiro estudo nesta temática 

a ser apresentado enquanto trabalho de conclusão de curso, e por levantar dados teóricos sobre esta 

etapa na formação de professores em Educação Física para atender a Educação Básica.  

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Esta pesquisa de trabalho de conclusão de curso tem o caráter social, do tipo 

bibliográfico e documental (Gil, 1989), que buscou realizar uma seleção bibliográfica de textos 

legais e acadêmicos, com a finalidade de sustentar teoricamente a análise de artigos dos Cadernos 

de Formação da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), que, situa-se, enquanto 

periódico científico do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE).  

Este periódico insere relatos de experiências e revisões teórico-metodológicas que 

possibilitam reflexões aos seus leitores e aos interessados das ações epistemológicas da comunidade 
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acadêmica da área 21, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), da Capes e do 

CNPQ. Buscamos analisar os textos/artigos/documentos que se relacionam ao tema Estágio 

Supervisionado no Curso de Licenciatura, com atuação em Educação Física Escolar. Em relação ao 

modelo/tipo de pesquisa documental, Fonseca (2002) compreende a distinção entre pesquisa 

documental e pesquisa bibliográfica: 

(...) pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo 

fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material 

já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados em 

bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos 

oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de 

programas de televisão, etc. (p. 32). 

Buscamos selecionar artigos/textos da página da Revista Brasileira de Ciência do 

Esporte, cujo tema é o Estágio Supervisionado, publicados entre os anos de 2009 a 2016, e a nossa 

trajetória de construção de investigação se deu através de três eixos: a Formação de Professores nos 

pressupostos teóricos revisados para esta pesquisa; através da legislação nacional sobre estágio 

supervisionado e a legislação sobre estágio supervisionado na UFVJM. Nossa tentativa é que estes 

dados bibliográficos possibilitam compreender ações sobre o estágio supervisionado no ensino 

superior. 

Na revisão da literatura selecionada neste estudo, buscamos aquela que define estágio 

nos cursos de formação de professores, para isso, recorremos a Pimenta & Lima (apud Souza, 

2012), que compreendem o estágio como: “eixo central na formação de professores, pois é através 

dele que o profissional conhece os aspectos indispensáveis para a formação da construção da 

identidade e dos saberes do dia a dia” (p. 02). 

Esta seleção foi feita através de uma pesquisa na página website dos Cadernos de 

Formação da Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

(www.revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/announcement/view/6 Último acesso em 20/05/2017) 

obedecendo a seguinte ordem de seleção: 

 

A – Leitura dos títulos e seleção dos que inserem Estágio Supervisionado; 

B – Leitura do Resumo e seleção dos que contemplam o Estágio Supervisionado; 

C – Leitura das Referências Bibliográficas; 

D – Busca pelas palavras chaves: Estágio Supervisionado, Formação de Professores 

http://www.revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/announcement/view/6
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e Educação Física Escolar. 

 

Após esta primeira seleção de textos, analisamos seu corpo textual e levantamos as 

seguintes questões: 

 

1- Os textos fazem alguma menção a legislação nacional? 

2- Ainda sobre normatização os textos trazem resoluções das universidades? 

3- Metodologia/Dinâmica/Ações/Operacionalidade estão apresentadas nos artigos? 

4- Como a equipe de trabalho se organiza dentro da universidade? 

5- Os textos apresentam a linha epistemológica que baseia as ações do estágio 

supervisionado? 

6- Os textos estão relacionados aos quais níveis e modalidades de ensino? 

7- Os textos apresentam experiências relacionadas aos temas: Pluralidade Cultural, 

Trabalho e Consumo, Saúde, Ética, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Raça, 

Gênero e Classe? 

8- Os textos apresentam os seguintes blocos de conteúdo: Esporte, Lutas, Atividades 

Rítmicas e Expressivas, Capoeira e a Ginástica? 

 

Na realização desta pesquisa documental recorremos a SILVA, et al., (2009) que nos 

esclarece que: 

(...) A pesquisa documental, enquanto método de investigação da realidade social, não traz 

uma única concepção filosófica de pesquisa, pode ser utilizada tanto nas abordagens de 

natureza positivista  como  também  naquelas  de  caráter  compreensivo,  com  enfoque  

mais crítico.  Essa característica toma corpo de acordo com o referencial teórico que nutre o 

pensamento do pesquisador, pois não só os documentos escolhidos, mas a análise deles 

deve responder às questões da pesquisa, exigindo do pesquisador uma  capacidade  

reflexiva  e criativa  não  só  na  forma  como  compreende  o  problema,  mas  nas  relações  

que  consegue estabelecer  entre  este  e  seu  contexto,  no  modo  como  elabora  suas  

conclusões  e  como  as comunica. Todo este percurso está marcado pela concepção 

epistemológica a qual se filia o investigador (p. 03). 

Nos resultados desta pesquisa documental, buscamos fazer um confronto de dados 

teóricos com dados coletados nos artigos investigados, e apresentá-los de maneira descritiva, com a 

finalidade de emitir juízo de valor (parecer) sobre o tema Estágio Supervisionado nos Cursos de 

Licenciatura em Educação Física, e que foram encontrados na investigação dos artigos publicados 
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nos Cadernos de Formação da Revista Brasileira de Ciências do Esporte. SILVA, et. al. (2009,) 

consideram que: 

Nesta perspectiva, a pesquisa documental permite a investigação de determinada 

problemática não em sua interação  imediata,  mas  de forma  indireta,  por meio do  estudo  

dos documentos que são produzidos pelo homem e por isso revelam o seu modo de ser, 

viver e compreender um fato social. Estudar documentos implica fazê-lo a partir do ponto 

de vista de quem os produziu, isso requer cuidado e perícia por parte do pesquisador para 

não comprometer a validade do seu estudo (p. 04). 

Foram encontrados 13 artigos/textos, que seguiram para análise, de acordo com os 

critérios de seleção citados acima, que respectivamente foram analisados e enumerados entre N1 a 

N13 (Número do artigo). Adotamos um quadro para melhor explicitar os resultados encontrados 

nesta pesquisa, e apresentamos no início do capítulo dos resultados de pesquisa.  

 

REVISÃO TEÓRICA  

 

A experiência de Estágio Supervisionado no Curso de Licenciatura em Educação Física, 

na UFVJM, tem sido realizada em escolas da rede pública Estadual e Municipal, localizadas na 

cidade de Diamantina – MG. A distribuição dos Estágios, segundo o Plano Pedagógico de Cursos 

(PPC), do Departamento de Educação Física para o Curso de Licenciatura da UFVJM, de 2014, 

segue no ensino infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, respectivamente, atendem aos 

seguintes estágios: Estágio I, Estágio II e Estágio III.  

O licenciando desenvolve seu estágio em escola pública, geralmente, firmada por 

parceiras e convênios estabelecidos entre a UFVJM e a Instituição Concedente, e na experiência dos 

Cursos de Licenciaturas, Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, através da 

Superintendência Regional de Ensino, Convênio PROGRAD/UFVJM 068/2015 e 097/2015, e com 

a Secretaria Municipal de Educação de Diamantina, Convênio PROGRAD/UFVJM 022/2015, 

058/2015 e 177/2015.  

O Estágio Supervisionado na Educação Física, enquanto trabalho desenvolvido no 

campo escolar envolve além do que se adquire nas disciplinas, questões estéticas, políticas e éticas, 

que apresentam semelhanças, das quais, Carvalho et. al. (2011) sinalizam: 

(...) uma questão importante a respeito do trabalho realizado nesses campos é que ele pede 
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processos de sensibilização dos estudantes-estagiários de Educação Física com relação ao 

público alí encontrado, tanto no tocante ao trato com esse público quanto ao trato com o 

conhecimento específico da área, que nesses ambientes não necessariamente carece de 

disciplinarização (p. 11). 

Outro dado significativo que destacamos sobre o momento de estágio supervisionado, 

na qual, defendemos a ação desta natureza para os licenciados em Educação Física, se apresenta na 

oportunidade de realização em ambiente escolar, com crianças, pela qual, possibilita ampliar para 

este grupo etário, o conceito de vivência em grupo. Em relação à ampliação desta vivência para os 

alunos, e a sua correlação com as ações do currículo, e com outros atores sociais do cotidiano 

escolar, recorremos aos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Infantil (1998) ao sinalizar 

que: 

As crianças orientam-se para outras pessoas à medida que expandem seus campos de ação. 

Embora bem pequenas, elas também demonstram forte motivação para a interação com 

outras crianças. A orientação para o outro, além de lhes garantir acesso a um grande 

conjunto de informações que este outro lhes proporciona, evidencia uma característica 

básica do ser humano que é a capacidade de estabelecer vínculos (p.17). 

Se para o Ensino da Educação Infantil, o contato com professores generalistas e 

especialistas promovem ampliação das vivências escolares aos educandos, e na Educação Física, os 

conteúdos dialogados neste nível de ensino são em geral os jogos e brincadeiras, a ginástica, as 

atividades motoras e da psicomotricidade (BASEI, 2008), no Ensino Fundamental, que se divide: 

em Fundamental I (1º ao 5º anos) e Fundamental II (6º ao 9º anos), os conteúdos da Educação Física 

Escolar são destacados por atividades ligadas: aos jogos e as brincadeiras, ao esporte, a ginástica, as 

atividades rítmicas e expressivas e as lutas (NEIRA, 2009). Ghiraldelli Junior (2007) compreende 

que estes conteúdos devem estar inseridos num plano político e ideológico do currículo da 

Educação Física Escolar que represente a seguinte sinalização: “(...) é preciso mais, o que 

desejamos é que a prática da Educação Física na escola pública encontre fórmulas ricas capazes de 

utilizar o trabalho corporal e o movimento, próprios à aula de educação física crítica” (p.50). 

Em nossa passagem, nas experiências empíricas de estágio nestes dois níveis de ensino, 

observamos que o professor de educação física precisa considerar a individualidade de cada criança, 

respeitar as suas diferenças de classe, raça, gênero, etnia, religiosas, entre outras. O maior desafio 

nesta passagem do estágio pela Educação Básica foi no Ensino Médio, sobretudo, em razão das 

diferenças de heterogeneidade, e devido às ações escolares voltadas a preparação para o Mundo do 

Trabalho, percebemos que nas aulas esportivas, a competição fica mais evidente, o que ampliam os 
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problemas de relacionamento social. Sem contar os obstáculos encontrados quando duas turmas ou 

mais turmas são reunidas num mesmo tempo e espaço de aula, por exemplo, quando falta professor 

de outras disciplinas do currículo escolar, os alunos destas turmas são deslocados para aula de 

Educação Física, no frequente processo de adiantar horário de turma. Tal situação da organização do 

tempo escolar e dos problemas pedagógicos enfrentados pelo professor em sala de aula recorreu-se 

a Carvalho et. al. (2011), quando mencionam sobre as ações do Estágio Supervisionado: 

O Estágio localiza a convergência das construções teórico-metodológicas feitas ao longo do 

curso, possibilitando o exercício do trabalho do professor nos locais onde ele se materializa 

para a necessária articulação entre estudo, problematização, planejamento, intervenção, 

reflexão e registro dessas experiências (p.10). 

O Estágio no Curso de Licenciatura em Educação Física da UFVJM divide-se em três 

fases: Observação, Semi-regência e Regência. O licenciando terá a oportunidade de observar as 

ações pedagógicas da cultura escolar da unidade concedente do estágio, contribuir na ação 

educativa do professor e planejar ações de intervenção. A expectativa dos sujeitos desta ação 

(professores, alunos e gestores) é a de que o licenciando adote nesta ação de estágio todo o 

referencial acumulado em sua trajetória acadêmica, e adote as orientações indicada na disciplina 

Estágio Supervisionado. Este momento é inicial na construção da práxis educativa deste futuro 

profissional, e as ações teórico-metodológicas são concretizadas na realidade escolar. Carvalho et. 

al. (2011) consideram que há desafios teórico-metodológicos a serem enfrentados pelos futuros 

professores, que se apresentam na seguinte ordem: 

(...) A teoria e a metodologia ensinadas esbarram na criança, pessoa deficiente, no professor 

em serviço, na administração, enfim, na escola concreta e dinâmica que se apresenta ao 

professor em formação, exigindo algumas saídas imediatas para problemas complexos e, 

sobretudo, solicitando que se aprenda a lidar com os sucessos e com os fracassos advindos 

das práticas pedagógicas vividas no âmbito escolar (p.11). 

No documento das Orientações para realização do Estágio Supervisionado no Curso de 

Licenciatura em Educação Física na UFVJM (2017), há indicações/orientações sobre as ações de 

estágio e as suas respectivas fases de realização. A primeira fase é a da Observação, que representa 

o período pelo qual são realizadas atividades de observação sobre a rotina escolar, saber sobre as 

ações dos atores sociais que compõe o ambiente escolar. Neste momento evidencia-se a observar as 

atividades de aula na Educação Física Escolar, que deve verificar a percepção das relações de poder 

institucionalizadas entre professores e alunos, alunos e alunos, servidores e professores, servidores e 
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alunos. Esta ação de observação proporciona um conhecimento próximo da realidade da cultura 

escolar (PIMENTA & LIMA, 2004).   

A segunda fase, da Semi-Regência, momento caracterizado por uma ação 

coparticipativa, no qual permite ao licenciando auxiliar o professor, o que oportuniza criar 

aproximação com os alunos. Esta ação caracteriza-se numa participação nas aulas: orientação e 

auxílio aos alunos, distribuição de materiais, auxiliar professores e alunos no processo de avaliação, 

dentre outras. Compreendemos que nesta fase, o licenciando deve estar inserido numa relação entre 

professores-alunos-conteúdo, que explore o diálogo crítico-reflexivo, que potencialize ampliação de 

um ambiente criativo, democrático e autônomo.   

A terceira fase é da Regência, neste momento de formação de professores, que atende a 

atividade curricular de Estágio Supervisionado, no Curso de Licenciatura em Educação Física, 

inicia-se no concreto, a constituição de uma práxis educativa do futuro profissional na área da 

Educação Física Escolar. Diante da possibilidade de planejar e intervir na realidade escolar dos 

alunos, através de conteúdos que compõe a proposta curricular de ensino na Educação Física 

Escolar, os licenciandos terão a oportunidade de acumular experiências na escola, que incorporam o 

acervo de vivências empíricas, que no futuro contribuirão na própria avaliação do seu trabalho 

educativo, e associado a isso, estima-se que realize formação continuada na área, que atenda a 

dinâmica da realidade social e os seus temas emergentes. 

Na opinião de Pimenta e Lima (2004) “o estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, que 

a teoria seja indissociável da prática” (p.34), sobretudo, a experiência da regência no estágio, 

possibilita ao licenciando vivenciar o cotidiano escolar, desde o planejamento das aulas até os 

problemas que surgem na jornada escolar.  

Neste momento é que o licenciando sente-se enquanto educador, e para ele, este ato 

deve ser associado à realização de pesquisa sobre a constituição das suas ações educativas, e busca 

pelos conteúdos relevantes para os alunos, com a finalidade de desenvolver aulas que despertem no 

educando o senso crítico e criativo. Este exercício de pesquisa deve viabilizar um planejamento 

pedagógico que proporcione situações de aprendizagens significativas aos alunos. Pimenta e Lima 

(2004) compreendem que “o desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa, envolve a 

reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade” (p. 34). 

Recorremos a FREIRE (1996) ao considerar que: 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no 

corpo do outro. Enquanto ensino contínuo, buscando e reprocurando. Ensino porque busco, 

porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não 
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conheço e comunicar ou anunciar a novidade (p. 16). 

A partir do levantamento bibliográfico nesta pesquisa, associadas às experiências 

vivenciadas, aprendizagens realizadas e conhecimentos adquiridos na trajetória do curso, nos faz 

acreditar que o licenciando em Educação Física Escolar reúne as competências necessárias para o 

desenvolvimento de uma prática docente na área da Educação Física Escolar. O momento de estágio 

supervisionado é o da transição de aluno para professor, conforme Francisco e Pereira (apud Souza 

e Paula, 2007) afirmam que: “(...) o estágio surge como um processo fundamental na formação do 

aluno estagiário, pois é a forma de fazer a transição de aluno para professor. (...) aluno de tantos 

anos descobre-se no lugar de professor” (p.02). 

Neste entendimento, podemos dizer que, o estágio é o momento inicial em que o 

discente/licenciando tem a oportunidade de inserir-se no campo de trabalho escolar, e realizar uma 

prática docente que acumule as primeiras experiências que devem ser observadas e avaliadas para 

sequência da caminhada profissional. Marta Alice Feiten Buriolla (2001) considera que: “(...) o 

estágio é o lócus onde a identidade profissional é gerada, construída e referida; volta-se para o 

desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado 

gradativa e sistematicamente” (p13). 
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RESULTADOS DA PESQUISA 

  

 

A pesquisa de investigação dos artigos/textos dos Cadernos de Formação da Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE), publicados entre 2009 a 2016, foi realizada entre os 

meses de Outubro a Dezembro de 2016, que seguiu os seguintes critérios de seleção: Título; 

Resumo; Palavras-chave; Considerações Finais e Referências Bibliográficas. 

Foram selecionados 13 artigos/textos, pelos quais apresentamos numerados em razão da 

ordem de seleção, de leitura e de ano de publicação. Estes textos foram revisados no período de 

Maio a Julho de 2017. 

Buscamos investigar nestes artigos, se fazem alguma menção aos textos legais que 

regem o estágio supervisionado, normativas ou resoluções das universidades em que foram 

acumuladas as experiências apresentadas; se apresentam a 

Metodologia/Dinâmica/Ações/Operacionalidade, ou como a equipe de trabalho se organiza dentro 

da universidade para executar essa ação; se os artigos/textos apresentam a linha epistemológica na 

qual a ação do estágio supervisionado se baseia; em quais níveis e modalidades de ensino as 

experiências são apresentadas. Outras questões que foram investigadas, se nos artigos/textos 

apresentam experiências relacionadas aos temas: pluralidade cultural, trabalho e consumo, saúde, 

ética, meio ambiente, orientação sexual, raça, gênero e classe. Dentre os conteúdos da cultura 

corporal, quais são os mais evidenciados: esporte, lutas, atividades rítmicas expressivas, jogos e 

brincadeiras, capoeira e ginástica. 

Apresentamos a seguir um quadro composto pelos textos selecionados na pesquisa e 

que foram numerados pela ordem de leitura e seleção em N1... N2... N3... N13, também constam o 

título e o ano de publicação do artigo/texto, os resultados de avaliação, que sugerimos indicar se o 

artigo apresentou dados de relevância a este estudo de maneira parcial ou total, e a seguir 

apresentaremos a descrição dos resultados. 
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NA Título/ano de publicação Resultado 

da 

Avaliação 

N1 Esporte, Educação Física E Educação Infantil: Estabelecendo Novos 

Diálogos (2009) 

P 

N2 O Estágio Na Formação Docente Em Educação Física: Problematização 

Inicial (2011) 

T 

N3 Futebol: Uma Experiência Com Alunos Do 9º Ano Em Uma Escola Da 

Rede Estadual De Goiás (2012) 

T 

N4 Bebês Em Movimento: Estágio Da Educação Física Na Educação Infantil 

(2012) 

P 

N5 A Conjuntura Da Ebm Beatriz De Souza Brito: Formação Docente e 

Educação Física (2013) 

P 

N6 O Ensino Da Capoeira Nos Anos Iniciais Na Educação Física Escolar 

(2013) 

P 

N7 Lutas Na Educação Física Escolar: Uma Experiência No Ensino Médio 

(2014) 

P 

N8 O Rugby Na Educação Física Escolar: Relato De Uma Prática (2014) P 

N9 O Professor De Educação Física Na Educação Infantil: Estratégias De Um 

Projeto De Formação De Professores No PIBID/CAPES-UFPR (2015) 

P 

N10 O Esporte Radical E Suas Possibilidades Na Educação Infantil: O Relato 

De Experiência Em Uma Unidade Educacional (2015) 

P 

N11 O Atletismo Nas Aulas De Educação Física Infantil: Relato De Experiência 

No Estágio Supervisionado I (2015) 

T 

N12 Saberes E Movimento – O Diálogo Entre Educação Física E Educação 

Infantil: Reflexões A Partir Da Prática Pedagógica (2016) 

T 

N13 Atividades De Aventura Na Licenciatura Em Educação Física: Um Relato 

De Experiência (2016) 

P 

Fonte: Cadernos de Formação RBCE 

 

NA – Número do Artigo; 

Título/ano de publicação – Título do artigo e ano de publicação; 

Resultado da Avaliação: P - Parcialmente; T – Totalmente. 
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APRESENTAÇÃO DESCRITIVA DOS RESULTADOS 

 

O texto N1 – Esporte, Educação Física e Educação Infantil: estabelecendo novos 

diálogos, de autoria de Bruna Dias Nascimento, Vivian C. P. Vasconcelos e Michelle Carreirão 

Gonçalves (2009), destaca a importância da brincadeira no trabalho com as crianças pequenas, 

enfatizando a maneira de abordá-los, tanto no que diz respeito ao método (como fazer), quanto aos 

conhecimentos (o que ensinar). Recorremos aos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil (1998), quando indica que: 

(...) as crianças orientam-se para outras pessoas à medida que expandem seus campos de 

ação, e mesmo diante do desafio de como fazer e do que ensinar, embora diante além deste 

desafio somando ao que as crianças são bem pequenas, se lançaram no propósito de levar 

uma experiência com os esportes (p 17).  

O texto N1 apresenta um relato de experiência realizado no período de Estágio 

Supervisionado na educação infantil. Faz uma crítica quanto a maneira de apresentar às crianças a 

diversidade de movimentos e materiais historicamente criados e culturalmente desenvolvidos, que 

integram a cultura corporal de movimento, e conclui que na educação infantil, cabe aos professores, 

promoverem situações pedagógicas intencionais e favorecer experiências formativas que envolvam 

a expressão das múltiplas linguagens infantis, que incluam formas de se relacionar consigo mesmos, 

e relatam as intervenções realizadas no esporte com bola, esportes aquáticos com bolas, atletismo, 

ginástica artística, e outras atividades desenvolvidas na área da Educação Física. Analisado pelas 

questões que movem este estudo, as autoras apresentaram a dinâmica, a metodologia e 

operacionalidade de como se desenvolveu o estágio, e não indicam as normatizações da 

universidade, por isso compreendemos que o temos atende parcialmente a nossa pesquisa. 

O texto N2 – O Estágio na formação docente em Educação Física: problematização 

inicial, de autoria de Ana Carla Dias Carvalho, Maria do Carmo Morales Pinheiro e Maristela 

Vicente de Paula (2011), apresentam enquanto tema a formação de professores, e sinalizam as 

experiências acumuladas na disciplina Estágio Supervisionado II, sobretudo, as experiências 

acumuladas pelos licenciandos da Universidade Federal de Goiás (UFG). As autoras mencionam 

que esta experiência de estágio aconteceu e seguiu a normatização da política de estágio desta 

universidade. As autoras problematizam o processo formativo do estágio, e buscam relativizar essas 

vivências nos encontros da disciplina, destacam-se o fato do licenciando de Educação Física viver o 

cotidiano da escola pública e a possibilidade de construir processos pedagógicos provocativos na 
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Educação Infantil e na Educação Especial. 

Sobretudo, este artigo apresenta os desafios encontrados por licenciandos no momento 

de estágio, e detalha alguns pontos desta formação de professores no Curso de Licenciatura Plena 

em Educação Física da UFG/Campus Catalão, ao qual, consideramos ter semelhanças ao Curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFVJM. Destacamos que dentre as similitudes entre estas duas 

IFES, o estágio supervisionado se assemelham por estar como eixo central dentro da formação de 

professores, se localizando entre os 5º/6º períodos ou 7º/8º períodos, e na opinião das autoras do 

artigo, o estágio “possibilita o exercício do trabalho como professor onde ele se materializa para a 

necessária articulação entre estudo, problematização, planejamento, intervenção, reflexão e registro 

dessas experiências” (Ibidem, p.10).  

Neste artigo, as autoras apresentam uma linha epistemológica pela qual se desenvolve o 

estágio, que se baseia numa teoria crítica, que possibilite aos licenciandos encontrar um espaço 

crítico e democrático que possibilite reflexões sobre a construção da práxis educativa. No corpo 

textual do artigo, há menções sobre resoluções sobre estágio na Universidade Federal de Goiás 

(UFG), consideramos que o texto atende totalmente a nossa pesquisa. 

O texto N3 – Futebol: Uma experiência com alunos do 9º Ano em uma escola da rede 

Estadual de Goiás, de autoria de Néri Emílio Soares Júnior, Ana Júlia Menezes Rocha e Thainá de 

Souza Figueiredo (2012), apresentaram um relato de experiência no Estágio Supervisionado, 

sobretudo, uma proposta pedagógica desenvolvida numa turma de 9º ano, de uma escola da Rede de 

Ensino Público do Estado de Goiás-GO. Neste artigo, os autores consideram o estágio 

Supervisionado, como um importante momento de formação, busca-se confrontar a realidade 

escolar concreta com suas possibilidades e limites, com as teorias pedagógicas da Educação Física. 

Destacamos a opinião de JUNIOR, et.al. (2012) sobre este momento: 

(...) dessa forma, o Estágio Supervisionado é parte importante da formação de professores, 

já que procura proporcionar aos acadêmicos o contato com a realidade social em diferentes 

campos de atuação, propiciando ainda, nesse cotidiano, um diálogo crítico (p.21). 

Este pensamento é semelhante ao de PIMENTA e LIMA (2004), quando “consideram 

que a finalidade do estágio é propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na qual atuará” (p.45), 

estando os dois em consonância de pensamentos.  

Outro aspecto a considerar neste texto é o fato de especificarem as normativas da 

universidade situando o estágio supervisionado na ESEFFEGO/UEG, além de trazerem o fato novo 

onde enfatizam e abordam sobre Gênero nas aulas de Educação Física, que devido à falta de 

interesse de alguns meninos e meninas ao conteúdo esportivo do futebol, e que necessitou dos 
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licenciandos, realizar uma abordagem deste tema em uma das suas intervenções nas aulas de 

Educação Física. Consideramos que o artigo atende totalmente a nossa expectativa de realizar a 

pesquisa. 

O texto N4 – Bebês Em Movimento: Estágio Da Educação Física Na Educação Infantil, 

de autoria de Grace Kelly da Silva, Thalita Tomázia de Alcântara Cintra e Maria do Carmo Morales 

Pinheiro (2012). O artigo/texto apresenta um relato da prática pedagógica junto ao Berçário de um 

Centro Municipal de Educação Infantil de Catalão - GO, desenvolvida pela disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado II do Curso de Educação Física do Campus Catalão da UFG, no ano de 

2010. 

Este artigo apresenta os desafios relacionados a atuação dos licenciandos no trabalho da 

Educação Infantil, que segundo as autoras, aconteceram desde o desenvolvimento de atividades que 

estimulassem os movimentos corporais dos bebês, de maneira mais livre até a interação social, pois 

estas crianças da unidade escolar investigada, passam grande parte do tempo dentro dos berços, 

fazendo com que o trabalho pedagógico que poderia ser feito com vistas ao pleno desenvolvimento 

infantil, fique muito limitado das reais possibilidades de intervenção pedagógica. Este fato nos 

lembrou CARVALHO et,.al  (2011) quando destaca que:  

(...) pede processos de sensibilização dos estudantes/estagiários de Educação Física com 

relação ao público ali encontrado, tanto no tocante ao trato com esse público quanto ao trato 

com o conhecimento específico da área, que nesses ambientes não necessariamente carece 

de disciplinarização (p.11). 

Sabe-se que esta faixa etária exige um conhecimento e atenção plena, que nem sempre 

os licenciandos tiveram a ampla acumulação de conhecimentos para desenvolver ações efetivas e 

plenas com crianças em berçários. Os conhecimentos do campo do comportamento motor são 

essenciais, porém, não conseguem por si promover um atendimento amplo e de qualidade. Na 

opinião de Basei (2008), torna-se essencial na formação do licenciando e na atuação do professor de 

Educação Física na Educação Infantil, que realize um trabalho em conjunto/ao lado do (a) professor 

(a) generalista, este trabalho entre especialista e generalista possibilita ampliação do aprendizado 

para os infantis. 

As autoras indicam no corpo do artigo, a trajetória da intervenção pedagógica nesta 

experiência com berçário, que passou desde o primeiro contato dos licenciandos com os bebês, em 

que as dúvidas e expectativas fizeram parte desse processo, ao período da massagem onde se 

experimentou o toque de proteção e carinho, até a finalização com o passeio dos bebês, e neste 

momento as crianças saiam do berçário. Compreendemos que este artigo atende parcialmente a 
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nossa pesquisa.  

Texto N5 – A Conjuntura da Ebm Beatriz De Souza Brito: Formação Docente e 

Educação Física, de autoria de Fábio Machado Pinto e Gisela Colombi (2013), merece nosso 

destaque, em razão deste embora não seja um artigo e sim uma apresentação do volume 4 número 1 

de 2013 ele traz relevantes considerações a cerca do Estágio Supervisionado bem com a formação 

de professores. 

Direciona que os textos apresentados na edição numero 1 de 2013 são atividades 

realizadas no âmbito do estágio supervisionado em Educação Física escolar do MEN/CED/UFSC e 

articulados ao seu Programa de Iniciação Docente PIBID/UFSC. 

O artigo apresenta registros de atividades de ensino que possibilitaram reflexões sobre 

um campo de possibilidades da docência nas atividades desenvolvidas nos ambientes escolares. As 

autoras consideram que essas experiências foram satisfatórias, e revelaram inúmeras descobertas 

pedagógicas proporcionadas pelo estágio, que foram desde as possibilidades de socialização entre 

os atores sociais até o enriquecimento didático-pedagógico da formação de professores. O texto não 

apresenta dados sobre temas geradores que indicamos enquanto interesse de investigação (temas 

transversais, religiosidade, raça, gênero, etnia e classe), não há menção sobre a legislação da 

universidade que normatiza as ações de estágio supervisionado, dessa forma, consideramos que o 

texto atende parcialmente a nossa pesquisa.  

O texto N6 – O Ensino da Capoeira nos Anos Iniciais na Educação Física Escolar, de 

autoria de Amanda Mello Andrade de Araújo, Luciana Pedrosa Marcassa e Guilherme Moura 

Miranda Filmiano (2013), apresenta relato de experiência, numa turma de alunos do terceiro ano do 

ensino fundamental, que tem como conteúdo a capoeira. Os autores apresentaram estratégias 

pedagógicas para dialogar com o conteúdo, dividiram a intervenção em dois módulos, sendo o 

primeiro relacionado a contextualização na sociedade escravocrata, caracterizada por uma 

abordagem mais histórico-cultural, e no segundo, desenvolveram o tema capoeira enquanto 

movimento para libertação, caracterizada por uma prática dos gestos motores da capoeira.    

Acreditamos que este é um momento ímpar tanto para o licenciando quanto para a 

escola, pois, como corrobora (Alarcão, 2011) “As escolas são lugares onde as novas competências 

devem ser adquiridas ou reconhecidas e desenvolvidas (p.13)”, tendo em vista que majoritariamente 

as aulas de educação física adotam os esportes enquanto conteúdos de ensino selecionam-se aqueles 

de maior expressão na sociedade: como futebol, voleibol, basquete e handebol, a capoeira se 

apresenta como um importante conteúdo que apresenta ampla relevância cultural e social para os 

alunos. Este texto atende parcialmente as questões que geram esta pesquisa, em razão de apresentar 

a capoeira enquanto conteúdo de ensino. 
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O texto N7 – Lutas na Educação Física Escolar: uma experiência no Ensino Médio, de 

autoria de Paula Nunes Chaves, Ivana Lúcia da Silva e Rosie Marie Nascimento de Medeiros 

(2014), apresenta relato de experiência pedagógica, e nesta prática, realizaram-se aulas de karatê e 

de boxe, com embasamento na concepção abertas de ensino. Estas aulas foram abertas à experiência 

que preconizou possibilidades de criações de movimentos, e atendeu os alunos do 2º ano do ensino 

médio. 

Destacamos neste texto a possibilidade de trabalhar o conteúdo lutas, que se torna uma 

experiência interessante em virtude da hegemonia do conteúdo esportivo. Entendemos o modelo 

proposto de ação no estágio supervisionado, em que na ação dos licenciandos, apresentada pelas 

autoras, lançou-se o seguinte princípio: nestas aulas não há necessidade de se exigir habilidades ou 

gestos técnicos perfeitos destas manifestações culturais. Consideramos satisfatório este princípio em 

razão da não esportivização do conteúdo luta apresentado aos alunos enquanto conteúdo pedagógico 

do currículo escolar. As autoras enfatizam que embora tenha sido uma experiência rápida de poucos 

encontros, esta prática se constitui como uma significativa possibilidade de aula na Educação Física 

Escolar, em razão da possibilidade de ampliar a discussão dos alunos, e diversificar a experiência de 

docência com os licenciandos a partir das diferentes lutas. Compreendemos que este texto apresenta 

dados que se considera que atende parcialmente ao nosso estudo.  

Texto N8 – O Rugby na Educação Física Escolar: relato de uma prática, de autoria de 

Júlio Brugnara Mello e Eraldo dos Santos Pinheiro (2014), os autores apresentam um relato de 

experiência no Estágio Supervisionado, que teve como objeto principal o rugby, em aulas teóricas e 

práticas, em turmas de 1º e 2º ano do Ensino Médio, numa escola da cidade de Uruguaiana-RS. 

Durante um período de dois meses, os licenciandos em momento de estágio, realizaram 

intervenções pedagógicas como um conteúdo esportivo pouco conhecido entre os alunos. O rugby 

teve satisfatória aceitação entre os alunos das turmas, e o desenvolvimento da aula, na opinião dos 

autores, possibilitou um espaço de trabalho participativo, em que tiveram enquanto valores, o 

conhecimento da história deste esporte e o desenvolvimento das habilidades motoras. Consideramos 

que este artigo atende parcialmente nossa investigação em razão de não citar normas de 

regulamentação do estágio na universidade, de não mencionar sobre os temas geradores de interesse 

nesta pesquisa. 

Texto N9 – O Professor de Educação Física na Educação Infantil: Estratégias de um 

Projeto de formação de professores no PIBID/CAPES-UFPR, de autoria de Marynelma Camargo 

Garanhani e Lorena de Fátima Nadolny (2015), as autoras trazem uma discussão teórico-

metodológica em relação a formação de professores de Educação Física na Educação infantil, 

sobretudo ao PIBID. 
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No corpo do texto destaca-se a citação da Portaria CAPES/PIBID 096/2013, e menciona 

os textos legais para normatização da Educação Infantil, destacando-se algumas políticas públicas 

educacionais, e busca enfatizar o sentido de ser professor na educação infantil, que segundo as 

autoras, é ter sempre uma atitude investigativa da própria prática e, para construí-la, é necessário 

um processo contínuo de formação que mobilize para tais reflexões. Consideramos que este artigo 

não apresenta detalhes sobre a concretização da atividade de estágio, apresentam reflexões teórico-

metodológicas que buscam ampliar ação da formação de professores, no entanto, entendemos que 

atende parcialmente a investigação deste estudo, mesmo que não seja diretamente o estágio objeto 

de construção do artigo, está relacionado atividade de ensino, que neste caso é o PIBID. Outro dado 

que favorece a emissão de conceito parcial neste artigo, se apresenta pelas indicações de 

normatizações sobre a formação de professores e sobre a Educação Infantil. 

Texto N10 – O esporte radical e suas possibilidades na Educação Infantil: o relato de 

experiência em uma unidade educacional, de autoria de Priscila Custódio Martins e Murilo Luiz 

Anselmo (2015), que relatam experiência com as atividades práticas de slackline, plataforma de 

equilíbrio, falsa baiana, sandboard nas dunas, surf e skate na Educação Infantil. Os autores 

trabalharam a temática dos Esportes Radicais na Educação Infantil, e adotaram aspectos 

relacionados à higiene. Neste texto, a questão do estágio supervisionado não é aprofundada, e por 

isso, consideramos que o artigo atende parcialmente a questão de pesquisa. Sobretudo, este artigo 

indica conteúdo esporte de aventura para aulas da Educação Física Escolar, além de registrar esta 

ação educativa na Educação Infantil.  

Texto N11 - O Atletismo nas aulas de Educação Física Infantil: relato de experiência no 

Estágio Supervisionado I, de autoria de Giovana Rastelli e Marian Vieira Flores (2015), as autoras 

apresentam um relato de experiência de um projeto de ensino/pesquisa/extensão que se desenvolveu 

junto aos licenciandos do Estágio Supervisionado I e com os bolsistas do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência).  Esta ação visou levar as crianças do ciclo infantil 

de 3 e 4 anos, a conhecer e experimentar os movimentos e objetos nas modalidades do atletismo, 

possibilitou reproduzir vivencias de situações cotidianas. 

As autoras não buscaram aperfeiçoar gestos técnicos ou reproduzir regras, mas 

constituir uma problematização e transformação do Atletismo enquanto conteúdo da Educação 

Física Escolar. A ação objetivou-se oportunizar uma tomada de consciência para os licenciandos, e 

revelou para este grupo que as crianças não são as únicas que estão em fase de aprendizado, mas 

que toda ação gera um aprendizado, e o texto apresenta embasamento na perspectiva crítico-

emancipatória, de Elenor Kunz, que promove uma transformação didático-pedagógica do esporte, 

através de esquemas de transcendência de limites, em que a linguagem interação e trabalho são 
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elementos essenciais na resignificação das práticas esportivas voltadas a transformação da realidade 

social. Entendemos que este artigo atende totalmente este estudo, em razão da indicação do tema 

estágio supervisionado, menção a legislação e indicação de temas e epistemologia em que a ação 

tomou enquanto embasamento teórico-metodológico.  

Texto N12 – Saberes e Movimento, o diálogo entre Educação Física e Educação 

Infantil: reflexões a partir da prática pedagógica, da autoria de Jaciara Oliveira Leite, Dayse Alisson 

Camara Cauper e Poliana Carvalho Martins (2016), as autoras apresentam relato de experiência em 

que sinalizam a importância de promover atividades pedagógicas que oportunizem as crianças a 

vivenciarem os saberes motores, brincar e associar está ação as representações sociais, possibilitar o 

conhecimento dos significados histórico e cultural da sociedade. Consideramos que este artigo 

atende totalmente as questões que levantamos na realização desta pesquisa, sobretudo, menciona 

como são realizados o processo de Estágio, no campo da disciplina Educação Infantil, e quais 

perspectivas epistemológicas esta ação adota e informa os conteúdos e temas geradores inseridos 

nesta atividade curricular. 

O texto N13 – Atividades de aventura na Licenciatura em Educação Física: um relato de 

experiência, da autoria de Bruno Allan Teixeira da Silva, Daniel Teixeira Maldonado, Valdilene 

Aline Nogueira, Vera Lucia Teixeira da Silva e Sheila Aparecida Pereira dos Santos Silva (2016), os 

autores relatam uma experiência pedagógica acumulada na disciplina Atividades de Aventura, no 

Curso de Licenciatura em Educação Física, que teve enquanto objetivo, promover vivências das 

modalidades de esportes de aventura, além de discutir e pesquisar sobre a inserção dessa 

manifestação da cultura corporal nas aulas de Educação Física Escolar. 

Consideramos que este artigo atende parcialmente ao interesse desta pesquisa, em razão 

de não indicar dados sobre estágio supervisionado, porém, menciona a experiência acumulada 

nestas aulas, que orientam para uma possível exploração do equipamento ou da ação de movimento 

na modalidade de esportes de aventura. Os autores sugerem as ações que podem ser adotadas aos 

futuros professores, que possibilitem adaptar os esportes de aventura para a realidade social dos 

seus alunos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nos textos/artigos selecionados e analisados nesta pesquisa de conclusão de curso, 

tivemos uma predominância dos seguintes temas: relatos de experiência, prática de ensino e/ou 

projetos de extensão, que sinalizam as vivências acumuladas em período de estágio supervisionado, 

durante o processo de formação de professores para educação básica. Ressaltamos, sobretudo, que 

dentre as questões que movem este estudo, podemos destacar, satisfatoriamente, apenas os textos 

N1 e N3. O texto N1 apresenta uma citação da legislação vigente da universidade pelo qual as 

autoras realizaram atividade de estágio supervisionado. No texto N3 embora seja um relato de 

experiência, assim como no texto N1, problematizou a abordagem temática de gênero, fator este 

que se destacou em razão do relato de experiência relacionada a esta temática citada, e 

consideramos que atendeu totalmente ao propósito de investigação deste estudo. 

O texto N5 que se trata de uma apresentação do volume 4 de 2013, que foi selecionado 

pelo fato de estar dentro dos critérios de seleção para realização desta pesquisa, e outra 

característica ser apontada nos demais textos é quanto a intervenções realizadas não só no momento 

do Estágio Supervisionado, mas também do PIBID/CAPES-UFPR, uma experiência temática no  

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. 

Dos treze textos/artigos analisados, somente dois apresentaram alguma menção sobre 

legislação que normatiza o estágio. Destes dois, um cita as normativas que regulamentam o estágio 

supervisionado na universidade em que se realizou esta ação, e, no outro, foi citado o modelo e a 

forma de concretização da organização do estágio naquela instituição universitária.  

Em relação aos níveis de ensino em que foram realizadas as atividades de estágio, entre 

os artigos investigados, seis relacionam-se a educação infantil, dois ao ensino fundamental e dois ao 

ensino médio. Os textos N5 e N13 não citam em qual nível ou modalidade de ensino foram 

desenvolvidas as atividades de estágio.  

Sobre as questões que movem este estudo nenhum dos textos citaram a legislação 

nacional, a Lei Federal nº. 11.788/08, que tece normatizações sobre as atividades de estágio no 

Brasil. Entendemos que esta ausência de citação sobre a legislação federal, seria por falta de 

conhecimento, ou mesmo, o simples fato de licenciando e professores ignoraram este texto legal? 

Esta legislação está sendo dialogada em sala de aula, nas disciplinas de estágios supervisionados?  

Consideramos essencial que nos cursos de licenciatura, os licenciandos tenham 

conhecimento das normatizações de textos legais, internos e externos a instituição formadora, tal 

ciência possibilita melhor desenvolvimento e segurança nas atividades de estágio, em razão de que 



32 
 

os estagiários tenham consciência dos seus direitos e deveres, com a finalidade de evitar quaisquer 

danos a relação entre as partes: instituição concedente, instituição formadora e o próprio estudante. 

Elegemos que todos os textos investigados nesta pesquisa, de forma geral, trazem 

relatos de experiência no estágio supervisionado em educação física escolar, e neles apresentam o 

esporte, como principal conteúdo e ferramenta pedagógica, e dentre as suas finalidades e objetivos, 

destacamos as seguintes competências: desenvolver as habilidades motoras, formar para cidadania e 

orientar para prática/vida social. 

A prática esportiva mencionada nestes artigos está indissociável as questões que 

orientam a ação do licenciando no estágio supervisionado, evidencia-se enquanto instrumento 

educacional que visa o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e jovens, e, busca-se na 

sua essência, potencializar o sujeito para lidar com suas necessidades, desejos e expectativas. O 

estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, além de ampliar o campo experimental do 

estudante de graduação na escola, desloca-o para situações reais futuras, e estimula o 

amadurecimento da personalidade intelectual, além de oferecer chances reais de conhecer a 

realidade social em que realizará a sua intervenção enquanto professor.  

Em razão das recentes alterações na legislação educacional, a Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC), as normatizações em vigência do PNE e a Reforma do Ensino Médio, orientam-

nos a considerar, que seja essencial realizar um estudo de caso com ingressos e egressos do Curso 

de Licenciatura em Educação Física da UFVJM, com a finalidade de conhecer as suas impressões 

sobre o mundo do trabalho no campo de atuação do Licenciado, tendo em vista que, a escola é o 

espaço de maior predominância na inserção deste profissional, saber quais são as percepções destes 

atores sociais sobre as atividades de estágio supervisionado na rede pública escolar?  
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