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RESUMO 

 

Como os professores de Educação Física que atuam na Educação Infantil se sentem no início 

da sua carreira docente? Para discutir essa questão, realizamos uma pesquisa buscando 

conhecer as dificuldades sentidas pelos professores de Educação Física que atuam na 

Educação Infantil, recém-formados, com até cinco anos de carreira. Nosso objetivo foi 

entender como estes professores solucionam os problemas que eles denunciam e compartilhar 

dos seus sentimentos e percepções sobre estes conflitos. A metodologia adotada caracterizou 

uma pesquisa exploratória (CRUZ, RIBEIRO, 2004; GIL, 2002), que operou com aplicação 

de questionários e entrevistas semi-estruturadas, no sentido de colher informações para nos 

familiarizar, aprimorar ideias e descobrir intuições a cerca da problemática em questão. Os 

resultados indicam que os professores realmente sentem, sofrem com início da prática 

pedagógica tentando fazer o seu melhor; que tem inseguranças que aos poucos vão sendo 

superadas na medida em que a experiência lhes permite amadurecer sua identidade 

profissional. Revelam ainda que, em meio aos conflitos enfrentados, a maioria dos professores 

iniciantes pensa em desistir da carreira, mas que, desistindo de desistir, passa a acreditar na 

sua função educativa, especialmente em razão do respeito e do compromisso que aprende a ter 

com as crianças. 

 

Palavras-chave: Educação Física. Educação Infantil. Estágio Supervisionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

How does the Physical Education teachers, that act in Childhood Education, feel when their 

careers are beginning? Trying to understand the difficulty felt by the Physical Education 

teachers who act in those spaces with, at most five years working, we’ve developed a research 

to discuss that question. Our goal was to understand how those teachers deal with the 

problems that are exposed by them and share their feelings and perceptions about these 

troubles. The methodology is characterized as an exploratory research (CRUZ, RIBEIRO, 

2004; GIL, 2002) that was made by using a list of questions and semi-structured interviews, to 

familiarize, improve ideas and find the intuitions around the question proposed by us. Results 

show that teachers really feel and suffer with the beginning of their pedagogic practices trying 

to do their best; that their insecurities are slowly overcomed as long as the experience allows 

them to grow their professional identity. Results even show that, among the faced conflicts, 

most of the apprentice teachers think about giving up but their career, giving up of giving up, 

they start to believe in their educational function, specially through the respect and 

commitment learner with the children. 

 

Key Words: Physical Education. Childhood Education. Supervised Practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

¿Cómo los profesores de Educación Física, que actúan en la Educación Infantil, se sienten al 

inicio de su carrera docente? Para discutir esta pregunta, realizamos un estudio buscando 

conocer las dificultades sentidas por los profesores de Educación Física que actúan en la 

Educación Infantil, recién graduados, con hasta cinco años de carrera. Nuestro objetivo fue 

entender como estos profesores solucionaron los problemas que ellos denuncian y comparten 

de sus sentimientos y percepciones sobre estos conflictos. La metodología adoptada 

caracterizo una pesquisa exploratoria (CRUZ, RIBEIRO, 2004; GIL, 2002), que operó con la 

aplicación de cuestionarios y entrevistas semiestructuradas, en el sentido de conseguir 

informaciones para familiarizarnos, optimizar ideas y descubrir visiones a cerca de la 

problemática en cuestión. Los resultados indican que los profesores realmente sienten, sufren 

con inicio de la práctica pedagógica intentando hacer lo mejor; tienen inseguridad que a los 

pocos van siendo superadas a medida en que la experiencia les permite madurar su identidad 

profesional. Revelan todavía que, en medio a los conflictos enfrentados, la mayoría de los 

profesores principiantes piensa en renunciar a la carrera, pero que, renunciar a renunciar, pasa 

a creer en su función educativa, especialmente en razón del respeto y del compromiso que 

aprende a tener con los niños. 

 

Palabras clave: Educación Física. Educación Infantil. Entrenamiento Supervisando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 9 

2. DA ABORDAGEM METODOLÓGICA ...................................................................... 11 

2.1 DITO ............................................................................................................................... 11 

2.2 FEITO ............................................................................................................................. 12 

3. ÍNICIO DE CARREIRA: UMA REFLEXÃO DO “CHOQUE DO REAL” ............... 15 

3.1 O CHOQUE DO REAL E O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA .................................... 15 

4. O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO INICIAL: POSSIBILIDADES DE ARTICULAR 

TEORIA E PRÁTICA PARA PROBLEMATIZAR, INVESTIGAR E INTERVIR NO 

COTIDIANO ESCOLAR .................................................................................................. 18 

4.1 CONCEITO DE ESTÁGIO ................................................................................................ 18 

4.2 ESTÁGIO NA PROPOSTA CURRICULAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFES

 ............................................................................................................................................ 20 

4.3 NOSSA EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL... 21 

4.4 RELATO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA GRADUAÇÃO PELOS SUJEITOS 

ENVOLVIDOS/OUVIDOS NA PESQUISA ............................................................................. 23 

5. O REAL QUE EMERGE DOS DISCURSOS DOS SUJEITOS E O MODO COMO 

ELES SE RELACIONAM COM A REALIDADE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA ...... 25 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 28 

7. REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 30 

8. APÊNDICES .................................................................................................................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O que nos motivou a investigar o início da carreira docente na Educação Infantil foi o contato 

com um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e o contato com as professoras de 

Educação Física que lá atuavam, principalmente com uma delas, que ficou mais próxima 

durante o tempo que realizamos o estágio supervisionado na instituição. 

 

No início da sua atuação pedagógica a referida professora tinha um conceito negativo a 

respeito das condições de trabalho, achava que o pátio não fazia parte da escola. Sentia-se 

marginalizada. Mas, depois de certo tempo de trabalho, passou a perceber que diferentemente 

daquilo que acreditava no início da sua atuação, dispunha de condições de trabalho 

diferenciadas e até exclusivas, quando comparadas às condições de outros colegas, em suas 

respectivas áreas de conhecimento. Ou seja, o pátio passou a ser compreendido como um 

lugar favorável para o trabalho da Educação Física na Educação Infantil. 

 

Além dos comentários da professora supervisora de estágio no CMEI e o nosso envolvimento 

na ação pedagógica durante o estágio, mostrou-nos que quando buscamos colocar a teoria na 

prática ou encurtar a distância entre a formação inicial vivida na universidade e o real, 

provocam conflitos. A realização das atividades com as crianças e a organização da atividade 

colidia na questão da relação forma/conteúdo, gerando da parte das crianças comportamentos 

diferentes e até contrários aos imaginados por nós, bem como alguma insegurança, ou ainda, a 

sensação de que estávamos aprendendo a trabalhar, realmente, naquele momento. 

 

Essas percepções nos fizeram enxergar a problemática em relação as dificuldades que se 

abatem sobre o professor no inicio de carreira e, assim, desejar transformar essa preocupação 

em um tema e um objeto de estudo passível de ser desenvolvido como trabalho de conclusão 

do nosso curso de licenciatura. 

 

A partir dessa problematização inicial, colocamos a questão de partida: como os professores 

recém formados de Educação Física que atuam na Educação Infantil se sentem no início da 

sua carreira docente? Essa pergunta envolve os sentimentos dos professores tanto no que diz 

respeito ao seu ambiente de trabalho, sua interação com as crianças e a sua prática 

pedagógica. 
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Acreditamos que, no âmbito social, este tema poderá contribuir para o esclarecimento dos 

futuros professores de Educação Física que queiram ingressar na Educação Infantil e que, 

eventualmente, sintam dificuldades no início da carreira em relação à prática docente. Essa 

investigação tem o intuito de orientá-los nas questões do saber/fazer, forma/conteúdo e 

teoria/prática. Essas temáticas articulariam com a formação dos professores como forma de 

prepará-los e mostrar o que poderão encontrar na realidade atuando nesta área. 

 

No âmbito acadêmico, percebemos que os professores, no inicio da carreira, são expostos ao 

contato com a prática pedagógica real, mas, não sabemos como eles se sentem como 

professores no início da sua experiência docente. Através deste trabalho queremos dar a 

oportunidade a esses professores de exprimirem, falarem, o que eles pensam desses primeiros 

momentos, quais são as dificuldades, desejos, sentimentos que permeiam o contato com o 

trabalho pedagógico real. 

 

As crianças que se encontram nos CMEI precisam de professores que as compreendam, 

ensinem e aprendam com elas. Cabe aos professores desenvolver um trabalho sem medo de 

ter o primeiro contato com a instituição e com as crianças e suas famílias. É interessante para 

as crianças terem alguém em que elas possam confiar e que aprenda e participe do universo 

cultural infantil. Precisamos cumprir esse papel, mesmo apesar das dificuldades de aprender a 

lidar com as crianças, seus modos de ser, desejos e direitos. 

 

Com a elaboração e execução desse estudo objetivamos proporcionar que as instituições de 

Educação Infantil discutam esta questão, pois imaginamos que essa discussão pode contribuir 

com a organização e o funcionamento do trabalho pedagógico institucional no sentido de 

permitir uma melhor compreensão do processo pelo qual o professor iniciante passa na prática 

pedagógica nesse âmbito educativo. 

 

Essa reflexão permitiria conhecer e entender melhor as dificuldades sentidas pelos professores 

de Educação Física e como os mesmos tentam solucionar as questões apresentadas, 

compartilhando dos sentimentos e percepções desses professores que acabaram de ingressar 

na Educação Infantil. É de suma importância que cada CMEI dê a sua equipe pedagógica o 

suporte necessário para realizar aulas, trabalhos e projetos, oportunizando à comunidade e 

professores de trabalhar juntos. 
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2. DA ABORDAGEM METODOLÓGICA: DO DITO AO FEITO 

 

2.1 DITO 

 

Para a elaboração deste estudo optamos por realizar uma pesquisa em perspectiva 

exploratória, a partir de um levantamento de informações qualitativas, planejando a coleta de 

dados em duas etapas, por meio de questionário e entrevistas semi-estruturadas. 

 

Nosso problema metodológico inicial passou, então, a ser: como elaborar, aplicar, colher, 

tratar e interpretar informações em perspectiva exploratória se esses instrumentos servem para 

o uso de diferentes perspectivas de investigação? Pelo que compreendemos da provocação 

que essa pergunta suscita, para respondê-la, precisamos nos informar e refletir melhor sobre a 

perspectiva de investigação exploratória, considerando suas características, para poder melhor 

elaborar o questionário e a entrevista que vamos realizar. 

 

Conforme, Cruz; Ribeiro (2004), a pesquisa exploratória, “Objetiva oferecer informações 

sobre o objeto de pesquisa e orientar a formulação de hipóteses” (p. 17). 

 

Já, para Gil (2002, p. 41),  

 

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se 

dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 

a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo 

que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: a) levantamento bibliográfico; b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; c) análise de exemplos que “estimulem a compreensão” (Selltiz et al., 

1967, p. 63). 

 

Considerando as indicações teórico-metodológicas trazidas por esses autores, entendemos que 

o nosso modo de raciocinar, necessariamente, passará por utilizar o questionário e, depois, a 

entrevista semi-estruturada que pretendemos aplicar aos nossos informantes, no sentido de 

colher informações para nos familiarizarmos e podermos explicitar como os professores de 

Educação Física que atuam na Educação Infantil se sentem no início da sua carreira docente, 

perspectivando aprimorar ideias e descobrir intuições. O mesmo seria dizer, compreender 
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melhor, as possibilidades que a investigação desse objeto nos traz no sentido de constituir 

hipóteses plausíveis, válidas, a essa discussão temática. (CRUZ; RIBEIRO, 2004, p. 25). 

 

Quando anteriormente dissemos que íamos optar por realizar uma pesquisa exploratória, a 

partir de um levantamento de informações qualitativas, planejando a coleta de dados em duas 

etapas, por meio de questionário e entrevistas, o fizemos considerando que, normalmente, 

pesquisas exploratórias realizadas por meio de questionários implicam a abordagem da 

questão em estudo mais do ponto de vista da sua extensão (sentido demográfico) que da sua 

profundidade (sentido processual ou subjetivo), por isso mesmo, indicamos também que 

realizaremos entrevistas semi-estruturadas como procedimento específico para conversar com 

uma amostra menor de informantes, retirada da amostra maior, a fim de construirmos as 

condições necessárias para “voltar a conversar” sobre o objeto com aqueles informantes que 

deixarem ver com clareza como sentem ou como se sentem no início da sua carreira, atuando 

como professores de Educação Física na Educação Infantil. A maioria dos estudos 

qualitativos é conduzida com amostras pequenas, tendo como objetivo “captar a interpretação 

que determinada pessoa faz da sua própria vida” (BOGDAN; BIKLEN apud FOLLE; 

NASCIMENTO, 2010). 

 

As informações foram organizadas com referência a técnica de análise de conteúdo. A análise 

de conteúdo, segundo BARDIN (1977), é um conjunto de técnicas organizado por meio das 

seguintes fases: pré-análise (organização dos documentos); exploração do material 

(administração sistemática das decisões tomadas); e, por fim, o tratamento dos resultados 

obtidos e sua interpretação (os resultados são tratados de maneira a serem significativos e 

válidos). Dessa forma, a análise por meio da técnica por categorias funciona por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias e segundo reagrupamentos analógicos 

(FOLLE; NASCIMENTO, 2010). 

 

 

2.2 FEITO 

 

Buscando efetivar essas orientações teórico-metodológicas organizamos uma lista dos CMEI 

do sistema de ensino de Vitória, ES, com o intuito de selecionar professores de Educação 

Física recém-formados e efetivo no magistério público municipal com, mais ou menos, cinco 
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anos de carreira, para pesquisar o estágio supervisionado e o início de carreira na Educação 

Infantil. 

 

O sistema de Educação Infantil de Vitória é composto de 45 CMEI organizado em oito 

regiões (apêndice 1 e 2). 

 

Para coletar as informações utilizamos: a) questionário contendo oito perguntas distribuído 

entre 16 CMEI, sendo dois por região (apêndice 3) para os professores de Educação Física; b) 

entrevistas semi-estruturadas com os que entregaram e fazem parte da margem de nossa 

pesquisa (apêndice 4). 

 

Pesquisamos entre os CMEI existentes no município de Vitória em qual deles se encontravam 

os professores recém-formados, em início de carreira. Estas instituições foram selecionadas 

para distribuição dos questionários. Entre os 16 questionários entregues, 6 não foram 

devolvidos, 8 foram analisados por serem de professores no início de carreira e 2 

representavam professores que não se enquadravam no período investigado, ou seja, ambos já 

tinham cerca de 10 anos de formados, mas atuavam há pouco tempo na Educação Infantil, 

entre 4 meses e 3 anos. 

 

Ao iniciarmos o processo de seleção dos CMEI constatamos que há professores no inicio, 

meio e fim de carreira, porém, percebemos que são poucos os professores que se encontram 

na situação pesquisada. 

 

Entre os 10 professores que entregaram o questionário todos são efetivos, e nenhum cursou a 

disciplina de estágio supervisionado de Educação Física na Educação Infantil, mas todos 

tiveram contato e experiência com a disciplina de estágio. 

 

Percebemos que os professores que cursaram a disciplina de estágio supervisionado 

consideraram que o dia a dia é mais complexo que a experiência e o aprendizado que o 

estágio pode oferecer, e que neste momento é que se pode colocar em prática a teoria. 

 

Os 8 questionários selecionados são de professores que atuam na Educação Infantil entre 3 

anos e 4 anos e meio. Entre estes, apenas um demonstrou interesse pela área de Educação 
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Física na Educação Infantil e afinidade no trabalho com crianças até 6 anos de idade, os 

demais buscaram estabilidade através de concurso público. 

 

A segunda etapa da pesquisa foi construída com a proposta de estreitarmos relações com os 

professores em início de carreia, dando oportunidade e voz para compreendermos sua chegada 

e permanência na Educação Infantil, desde a graduação até o momento da coleta de dados, e 

para que eles refletissem suas experiências. Para esse momento, 5 professores
1
 

disponibilizaram seu tempo e participaram da elaboração desta etapa da pesquisa, sendo 3 

mulheres e 2 homens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Vamos nos abster dos nomes verdadeiros com intuito de resguardar a identidade e a veracidade das respostas 

de cada professor, para isso utilizaremos pseudônimos, como P1, P2, P3, P4 e P5. 
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3. ÍNICIO DE CARREIRA: UMA REFLEXÃO DO “CHOQUE DO REAL” 

 

Para muitos autores o início do trabalho docente configura-se como uma fase onde o professor 

vivencia situações inesperadas, difíceis e até constrangedoras. Alguns estudiosos analisam por 

meio de fases ou ciclos de vida docente a trajetória profissional de professores da educação 

básica e do ensino superior. (BARONE et al., 1996; BURKE et al., 1987; FEIMAN-

NEMSER, 1982; GARCIA, 1998; GONÇALVES, 2000; HUBERMAN, 2000; 

NASCIMENTO e GRAÇA, 1998; RODRIGUES, 1987; STEFY et al., 2000; STROOT, 1996; 

TARDIF e RAYMOND, 2000). Outros trabalhos evidenciam as dificuldades enfrentadas 

pelos professores nos primeiros anos de efetivo exercício docente (FONTANA, 2000; 

GUARNIERI, 1996; TABACHNICK e ZAICHNER, 1988). 

 

A primeira fase do modelo de “ciclo de vida da carreira docente”, proposto por Stefy et al. 

(2000), corresponde a do professor novato (estagiários), requisito de seu programa de 

formação, na qual os estudantes se deparam com experiências práticas próprias do cotidiano 

escolar. Assim, também, foi desenvolvido por Burke et al. (1987) e Feiman-Nemser (1982). 

 

O período de iniciação na docência é descrito por Marcelo Garcia (1999) como o tempo que 

compreende os primeiros anos, tempo esse entre a transição da fase de estudante a docente. Durante 

esta etapa os professores iniciantes devem adquirir conhecimento profissional, além de manter certo 

equilíbrio pessoal.  

 

De acordo com Feiman-Nemser (2001), os primeiros anos da profissão representam um 

período de tensões e aprendizagens de contextos desconhecidos, e determinam não apenas a 

permanência do professor na carreira, mas também o tipo de professor que o mesmo virá a 

ser.  

 

 

3.1 O CHOQUE DO REAL E O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Os estudos que tomamos como base para a realização deste trabalho não foram elaborados 

com vistas ao campo da Educação Infantil, entretanto se aproximam da nossa questão de 

partida, na medida em que estão relacionados aos sentimentos que o professor de Educação 

Física tem na Educação Infantil no início da sua experiência docente. 
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Nesse sentido, tomamos como referência inicial para essa discussão a dissertação de mestrado 

de Almeida (2008) e outro texto seu, extraído da sua dissertação de mestrado e escrito com 

colaboradores, intitulado “Nas trilhas da atividade da relação saúde-trabalho de uma 

professora de Educação Física Escolar”, Almeida et. al, (2011). Ambos tratam da análise da 

relação entre saúde-trabalho de uma professora de Educação Física, a partir de sua primeira 

experiência como docente, lecionando nas turmas de Ensino Médio em uma escola pública da 

rede Estadual do Espírito Santo. 

 

A professora recém formada no curso de licenciatura plena da Universidade Federal do 

Espírito Santo foi contratada por três meses para substituir outra docente. Além de ter 

estudado na mesma escola que ela iria atuar como substituta, também, residia ao lado da 

escola, fazendo parte da comunidade em que a instituição estava inserida. 

 

Sua experiência era marcada pelo medo e insegurança, pelo fato de ter tido um bom 

desempenho como aluna na escola, que agora, iria atuar como professora de Educação Física. 

Esses primeiros sentimentos eram ocasionados pela preocupação que carregava com uma 

possível avaliação que os outros professores poderiam fazer em relação à qualidade do seu 

trabalho. Outro motivo para o sentimento de insegurança advinha da preocupação em ser mal 

avaliada pela comunidade, devido aos pais dos alunos a conhecerem. 

 

O sentimento de insegurança acima exposto, entretanto, não impediu que o seu trabalho fosse 

bem desenvolvido, apesar de durante a graduação, a professora não ter tido experiência com 

alunos do Ensino Médio, pois seu estágio curricular ocorreu com crianças de 4ª e 5ª séries. 

 

Ao analisar essa experiência de “choque com o real” percebemos que ela tanto pode se dá 

porque a docente desconhece a realidade escolar onde vai atuar, como também porque 

conhece tal realidade e por ela é conhecido ou reconhecido. De um modo ou de outro, chama 

a nossa atenção o fato de que a insegurança aqui observada parece decorrer mais das 

preocupações, exigências, que a docente traz consigo do seu próprio trabalho, “traz na 

cabeça”, do que do fato de que os colegas e a comunidade realmente tenham exigido dela a 

postura ou o conhecimento pedagógico do qual não dispunha. Esse aspecto indicia a 

percepção da necessidade de investigarmos o sentido íntimo que o domínio de certos 

conhecimentos tem para o docente em início de carreira. 
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Para Dubar (2005), a identidade é um ato de pertencimento a um determinado grupo, 

categoria, classe social. Além disso, há que se considerar duas dimensões inseparáveis: a 

identidade para si (como eu me defino) e a identidade para o outro (como os outros me veem). 

Para o autor, “a identidade para si é correlata ao outro e a seu reconhecimento: nunca sei 

quem sou a não ser no olhar do outro” (2005, p. 135). 

 

Ao que parece quanto mais o professor tem segurança no conhecimento teórico-

metodológico, didático-pedagógico, que recebeu em sua formação inicial, mais ele pode se 

sentir apto a enfrentar situações de atuação docente em início de carreira em contextos 

conhecidos ou não. Assim, se então consideramos que os conhecimentos adquiridos durante o 

processo de formação inicial podem ser determinantes para a chegada do docente no ambiente 

escolar, analisar sua experiência formativa no estágio supervisionado na Educação Infantil, 

passa a ser para nós de suma importância para desvelar o grau de confiabilidade que o docente 

em início de carreira deposita na sua própria capacidade de trabalho. 
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4. O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO INICIAL: POSSIBILIDADES DE ARTICULAR 

TEORIA E PRÁTICA PARA PROBLEMATIZAR, INVESTIGAR E INTERVIR NO 

COTIDIANO ESCOLAR 

 

4.1 CONCEITO DE ESTÁGIO 

 

Vamos considerar aqui o estágio supervisionado como uma disciplina obrigatória que, 

entretanto, na prática se constitui um tempo e um espaço próprios à formação docente em 

nível superior em situação real, com objetivo de articular prática e teoria no sentido de 

problematizar, investigar e intervir no cotidiano escolar. 

 

Dessa forma Bianchi (2002, p.7) diz que "o estágio é um período de estudos práticos para 

aprendizagem, experiência e envolve, ainda, supervisão, revisão, correção e exame 

cuidadoso". 

 

O Estágio Supervisionado faz parte do currículo do curso de Educação Física da UFES, como 

também faz parte de tantos outros cursos de licenciatura. Percebemos que o estágio não é, 

apenas, mais uma disciplina de um currículo, mas está presente na formação profissional de 

alunos que desejam ingressar no mercado de trabalho com alguma experiência na área. Assim, 

de forma geral, percebemos que o estágio tem a sua importância e se torna relevante e até 

mesmo determinante para um futuro profissional, sendo primordial para reflexão, prática, 

conhecimento e uma forma de estabelecer relações com o contexto real e profissionais 

experientes. 

 

Observamos que em alguns cursos de Educação Física, a dinâmica do estágio é diferenciada 

do que vivemos na UFES. A maioria dos cursos de formação docente oferece a disciplina de 

estágio apenas uma vez, sendo que, o aluno escolhe em qual etapa da educação básica 

pretende estagiar, como por exemplo: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio. 

 

A dinâmica estabelecida pelo CEFD/UFES tem como objetivo abranger o conhecimento, 

trazendo a importância do estágio para a formação de professores de Educação Física tendo 

experiências em todas as etapas da educação básica, além de aproximar a Universidade da 

escola e dos professores que estão no cotidiano escolar e distanciados da rotina acadêmica. 
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Nosso objetivo é levantar uma discussão sobre o Estágio Supervisionado como forma de 

experiência inicial de formação de docentes, suas peculiaridades, dificuldades e 

aprendizagens, teorias e práticas. Foi a partir do nosso Estágio, no 4º período na Educação 

Infantil, que tivemos nosso primeiro contato com a realidade escolar, com o corpo docente 

dos CMEI e com as crianças. Toda nossa experiência tornou-se determinante para a nossa 

formação e também para a definição da temática a ser estudada no trabalho de conclusão de 

curso, por isso, vamos nos ater ao estágio na etapa da Educação Infantil, relatando e 

discutindo a importância desta experiência para nossa formação acadêmica. 

 

No primeiro contato com essa disciplina, no 4º período, percebemos que ela não é apenas o 

tempo e o espaço da prática, mas, também, nos faz refletir sobre teorias, conhecimento de nós 

mesmos e conhecimento coletivo. Logo cedo, percebemos que na escola não atuaríamos 

sozinhas, contudo, considerando que iniciaríamos nossa experiência docente em creches, 

muitas vezes nos amedrontamos frente a nossa primeira experiência prática. 

 

No momento em que fazíamos estágio, informações e saberes do universo pedagógico e 

cultural infantil foram trabalhados de forma teórica, com discussões em sala e a partir de 

relatos do professor da disciplina. Assim, vivenciamos reflexões que nos permitiram pensar 

sobre nós e nossas próprias experiências no sentido de compreendermos as concepções e 

percepções que detínhamos, o que nos ajudou a entender que tratava-se de algo do que não 

tínhamos pleno conhecimento. Nesses termos, entendemos também que apesar de termos 

crianças em nossas famílias, não havíamos nos dado conta de que não as conhecíamos do 

ponto de vista daquilo que viviam no seu ambiente escolar. Assim, tínhamos que pensar as 

práticas, os planejamentos, as metodologias, o nosso modo de olhar, de falar, de agir, de lidar, 

de ensinar, tudo isso se transformava em algo trabalhoso quando estávamos nos preparando 

para sermos inseridos nessa rotina das instituições de Educação Infantil, para atuar junto com 

professores e pedagogos. 

 

A disciplina nos proporcionou vivenciar a prática antes, durante e depois da experiência 

construída no decorrer do processo. Percebemos que o estágio permitia o diálogo entre a 

Universidade e a realidade, simplificando, entre a teoria e a prática e não estamos falando 

simplesmente da prática pela prática, mas da experiência de observar, conhecer, refletir e agir, 

tornando-se um movimento cíclico e contínuo de conhecimento para a formação docente. O 

estágio é uma porta aberta para o conhecimento e o surgimento do diálogo, relacionamento e 
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aprendizagem. Não é apenas constatar o que já está escrito na teoria, mas, inovar, transformar 

o que foi lido em novas possibilidades e se inserir, principalmente no universo pedagógico 

cultural infantil e suas particularidades. 

 

 

4.2 ESTÁGIO NA PROPOSTA CURRICULAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA UFES 

 

No Projeto Pedagógico do curso de graduação em Educação Física Licenciatura do 

CEFD/UFES anexo da resolução n° 69/2007 - CEPE, a ementa da disciplina propõe: 

 

Trata da inserção real em situação de trabalho escolar e articulação entre a prática e 

o estudo acadêmico. Reflexão teórico-prática da docência e das práticas escolares. 

Problematização, investigação e intervenção sobre o/no cotidiano escolar no ensino 

da Educação Física na Educação Infantil. 

 

O curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) tem como princípios norteadores para o processo de formação, a valorização da 

profissão docente e a qualificação do ser professor, sua individualidade, sua subjetividade, 

sua história de vida, sua trajetória na escola, sua atuação profissional. 

 

O curso de formação de professores busca habilitá-los para se tornarem sujeitos ativos de suas 

práticas pedagógicas, tornando-os capazes de problematizar, planejar, intervir, refletir, 

registrar, compreender, construir e reconstruir a complexa relação presente no cotidiano 

escolar. 

 

O estágio é uma experiência peculiar no processo de formação profissional. Constitui-se em 

um exercício que possibilita ao licenciando vivenciar o aprendido no curso, funcionando 

como elo entre os componentes curriculares inerentes à formação do professor, de modo que 

garanta a inserção do futuro professor na realidade escolar. 

 

Para debater a articulação entre a prática e teoria são ofertadas as disciplinas de estágio 

curricular obrigatório em quatro etapas, distribuídas do 4° período ao 7° período. O estágio é 

dividido em ciclos, Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio, respectivamente em cada período. 
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Abordaremos apenas o Estágio Supervisionado da Educação Física na Educação Infantil que 

contempla 105 horas, na carga horária proposta pelo curso. 

 

 

4.3 NOSSA EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

No Estágio Supervisionado na Educação Infantil, em 2010/2, o professor orientador 

encaminhou grupos de oito alunos para cada Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e 

nós, acadêmicos, nos organizamos em grupos de quatro, sendo que dois ficaram responsáveis 

pela intervenção e dois como apoio. 

 

As intervenções de estágio foram desenvolvidas no período de setembro a novembro/2010, 

sendo que as terças-feiras ocorriam às intervenções e nas quintas-feiras debatíamos na 

Universidade, mediados pelo professor orientador. 

 

Dessa forma, o orientador solicitou que observássemos e fizéssemos um diagnóstico sobre o 

ambiente educacional, corpo docente, professores e principalmente como transcorriam as 

aulas de Educação Física e como era a ação dos professores, a reação das crianças, a execução 

do trabalho e as atividades, com intenção de planejar para intervir nos CMEI. Durante as 

observações tivemos a oportunidade de discutir para a elaboração de um planejamento e as 

professoras sugeriram trabalhar com o projeto que já estavam desenvolvendo no trimestre. 

Este projeto envolvia a Educação Física e o circo, onde trabalhamos com ginástica, equilíbrio, 

lateralidade e expressão corporal. 

 

No transcorrer das aulas encontramos dificuldades com relação a nossa metodologia, porém 

as professoras supervisoras estavam sempre presentes durante as intervenções nos auxiliando. 

 

Uma das dificuldades consistia na dispersão das crianças quando as organizávamos em filas 

para realização das atividades, porém as professoras sugeriram que trabalhássemos em 

círculo, direcionando-as em cada atividade, assim teríamos maior controle sobre elas. 
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Outra dificuldade encontrada foi que as crianças por estarem com idades entre 3 e 5 anos, 

eram egocêntricas e com isso todas queriam utilizar os materiais ao mesmo tempo, o que 

impossibilitou o trabalho coletivo, por exemplo, brincadeiras com bambolês. 

 

Sempre ao final das aulas, as professoras conversavam e nos orientavam sobre nossa prática, 

desempenho e metodologia, consequentemente, reparamos nossos erros e sanamos as dúvidas 

para melhorar o desenvolvimento de nosso trabalho, modificando nossa metodologia, como 

exemplo, aumentando a quantidade de atividades planejadas para as aulas, já que as crianças 

se cansam rapidamente de uma atividade. 

 

Para registro do estágio elaboramos um portifólio da fase de observação, do decorrer das 

aulas, do encerramento do projeto e a avaliação do estágio para nossa formação. 

 

No último dia de trabalho no CMEI realizamos o Dia do Circo, com as crianças 

caracterizadas, vivenciando diversas brincadeiras circenses, anteriormente trabalhadas em 

aulas, como cambalhota, perna de pau, equilíbrio de objetos, pé de lata, minitrampolim. 

Apresentamos, também, um teatro de marionetes e malabares. 

 

Percebemos que o estágio foi uma experiência positiva para nossa formação acadêmica ao 

observarmos aspectos relevantes sobre a Educação Física na Educação Infantil, apesar de 

intervirmos apenas em um trimestre e uma aula por semana. 

Durante nossas intervenções observamos que cada turma tinha sua particularidade, assim, 

como as crianças eram diferentes umas das outras, umas adoravam fazer todas as atividades 

propostas e outras não se interessavam em participar de algumas. 

 

Compreendemos que as atividades precisam ter intencionalidade, objetivos específicos e, 

aprendemos que no decorrer delas cada criança tem seu “tempo de motivação”, isto é, se 

dispersam quando as atividades não agradam. 

 

Percebemos que há um choque entre os discursos dos professores da Universidade com o 

discurso dos professores da escola, em relação à orientação, desenvolvimento das aulas e o 

trato com a criança. Na Universidade os professores nos fazem refletir sobre o universo da 

criança e essa relação que temos que construir com elas e para elas, entendendo que são 

sujeitos que estão se conhecendo. Já os professores da escola são influenciados, por 
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pedagogos e até mesmo pelos colegas mais antigos, a rotulá-las como egocêntricas, 

entendendo que elas devem pensar primeiramente no outro antes de pensar e compreender os 

desejos dela mesmo, podendo limitar o aprendizado e desenvolvimento de cada uma. 

 

 

4.4 RELATO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA GRADUAÇÃO PELOS SUJEITOS 

ENVOLVIDOS/OUVIDOS NA PESQUISA 

 

A maioria dos professores que participaram da entrevista relataram que em seu tempo, era 

designado apenas um período do currículo para disciplina obrigatória de estágio 

supervisionado e os sujeitos P2 e P3 tiveram duas etapas de estágio, com a proposta de 

observar e discutir teoria e prática, não contemplando a vivência na Educação Infantil. 

 

O sujeito que designamos como P1, optou em realizar o estágio na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), já que a maioria da turma trabalhava durante o dia. O grupo era formado por 

oito pessoas, sendo a intervenção em dupla. Durante o estágio, o professor da faculdade, que 

ministrou a disciplina, acompanhou os alunos supervisionando as intervenções e os 

planejamentos das aulas. A dupla encontrou dificuldades em relação ao professor de 

Educação Física da escola que se encontrava em desinvestimento da carreira e não se 

interessava em auxiliar no decorrer da prática, como é citado “ele não fazia planejamento, ele 

nem via nosso planejamento”. 

 

A experiência do estágio para P2 foi realizada em duas fases, um período de observação e 

outro de intervenção. Realizou o trabalho em duas escolas, o primeiro no Ensino Fundamental 

I e o seguinte no Ensino Fundamental II, encontrando dificuldades em relação ao 

planejamento, porém, o professor de EF do Ensino Fundamental I o auxiliava para a 

elaboração das aulas e o professor da faculdade o acompanhava e orientava em todas as aulas. 

 

A disciplina de estágio supervisionado de P3 foi ministrada em dois semestres, primeiro no 

Ensino Fundamental II e depois o Ensino Fundamental I, os encontros eram regulares para a 

orientação com o professor da disciplina para as intervenções. O primeiro estágio foi na 

escola modelo da Universidade Federal de Viçosa, no qual encontraram um professor no final 

da carreira e que não direcionava, conversava ou planejava para a prática. Já no segundo 
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semestre, a professora de EF da escola acompanhava dando dicas na construção e elaboração 

do plano de aula. 

 

Os sujeitos P4 e P5 se formaram na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 2007, 

atrasando a graduação, devido às greves ocorridas nesse período. Nesse contexto, a Educação 

Infantil era compreendida como 1ª a 4ª série e não na faixa etária de 0 a 6 anos como é 

estruturado no município de Vitória. P5 alega que “os espaços que trabalhavam de 0 a 6 anos 

não era legalizados pelo município, nem pelo Estado”. O estágio foi realizado na 3ª série e o 

professor da faculdade não os orientava, mas eles tinham monitores da disciplina de estágio 

que às vezes ajudavam. Já o professor de EF da escola “não existia, não fomos nem 

apresentados a ele, caímos de paraquedas lá”. Mesmo assim, os professores/estagiários foram 

bem recebidos na escola que atuariam durante a disciplina, no entanto, não criaram vínculo 

com a escola “nós dávamos a aula e íamos embora”. 
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5. O REAL QUE EMERGE DOS DISCUROS DOS SUJEITOS E O MODO COMO 

ELES SE RELACIONAM COM A REALIDADE DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

A realidade encontrada pelos professores quando se inseriram na escola, foi marcada pela 

insegurança, angustia e conflito em relação às crianças, no desenvolvimento do seu trabalho e 

na interação com o corpo técnico pedagógico. Estes sentimentos decorrem do primeiro 

contato com a realidade que se diferencia das experiências anteriormente vividas enquanto 

discentes no estágio supervisionado ou, concomitantemente, como docente na formação 

continuada. Conflitos podem ser entendidos como situações que os professores novatos não 

esperam encontrar e que contradizem as suas crenças e expectativas.  

 

Professores no desenvolvimento de sua carreira assumem diferentes responsabilidades que, 

muitas vezes, se traduzem em preocupações pedagógicas. As preocupações consigo próprio 

compreendem aspectos relacionados com a “sobrevivência” enquanto professor, como por 

exemplo, controle da disciplina e do fazer pedagógico, receio de ser observado e do fracasso, 

obtenção de uma avaliação favorável do seu trabalho pedagógico. Enquanto as preocupações 

com a tarefa relacionam-se com as situações de ensino, como o demasiado número de alunos 

e tarefas, a falta de materiais, sentir-se pressionado. As preocupações com o impacto referem-

se aos problemas sociais dos alunos, reconhecer as necessidades sociais e emocionais dos 

alunos, a individualização do ensino (MATOS et al., 1991). 

 

Nesses enfrentamentos espera-se que os professores recém-formados, sejam capazes de 

solucionar problemas e situações difíceis impostos no dia a dia em razão da relação 

sócioprofissional estabelecida com as crianças e com os demais professores. Devem ser 

capazes de lidar com a dificuldade de elaborar os planejamentos de acordo com as 

necessidades e interesses das crianças, levando em conta as especificidades da Educação 

Infantil e da Educação Física nela, a construção das aulas com base nos projetos institucionais 

e a necessidade de adequar os materiais e espaços em cada instituição a ideia de que nesse 

nível de ensino o trabalho deve se pautar pelo cuidar e pelo educar, sem negligenciar o direito 

de brincar que a criança tem. 

 

Para exemplificar o que foi dito anteriormente, retiramos os seguintes fragmentos da fala dos 

professores P3 e P4. 
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Entrar na sala do grupo I e não conseguir dar uma aula como eu dou no grupo VI, no 

primeiro momento gerava angustia porque parecia que eu não estava fazendo nada, que é o 

tempo de você assimilar o que é a EF, o que que é essa aula, então foi por isso essa 
angustia. (Professor P3) 

 

Eu não vou conseguir fazer isso, as crianças são muito pequenininhas como é que eu vou 

trabalhar? Ai devagar eu fui me adequando[...]Eu chorei, chorei, chorei nos primeiros dias 
de aula, eu chorava na frente das crianças  e dizia para elas:“foi só um cisco que caiu no 

meu olho”.(Professor P4) 

 

Como se pode perceber nessas falas, é preciso explorar a prática pedagógica, porque é nela 

que se evidencia o mal estar gerado pelo choque do real, é nela que, apesar de licenciado, o 

professor “parece não estar fazendo nada” ou “chora”, como se assim pudesse lubrificar os 

olhos para enxergar melhor. Essa situação nos permite pensar o seguinte paradoxo: enquanto 

estamos na Universidade, um discurso é apresentado em que a prática fica apenas na teoria, 

ou seja, fora do real. Nesse discurso, nota-se uma dificuldade de diálogo entre a teoria 

discutida na formação inicial e a prática pedagógica encontrada na realidade escolar. Mas, por 

outro lado, observa-se também, a resistência que o discurso e a prática pedagógica encontrada 

no cotidiano escolar tem em relação ao que se ensina na Universidade.  

 

A dificuldade citada refere-se a pressão provocada pelo corpo técnico pedagógico contra os 

professores em função do que é determinado pela Secretaria de Educação e pelos documentos 

oficiais, sobrecarregando-os com preocupações que os incomodam o tempo todo, 

especialmente durante a rotina de trabalho com as crianças no CMEI, momento em que se 

veem distanciados da formação inicial e continuada, em que se sentem desamparados, sem 

orientação e reflexão sobre a prática, no extremo, pensando inclusive na possibilidade de 

fracassar ou desistir. 

 

Quando chegou o mês de fevereiro eu queria sair do CMEI. Quando voltei, eu queria 

desistir. O tempo inteiro as crianças choram e agente não tem planejamento. Não fomos às 

outras salas, só ficamos na adaptação, foi um ano horrível. As crianças passam quatro horas 

chorando no seu ouvido. Elas choram, choram e você não sabe o que fazer. (Professor P1) 

 

O sentimento de desistência antes referido com o tempo se dissipa. De fato, surge da angustia 

das primeiras semanas de aula, dos conflitos gerados durante as primeiras intervenções 

docentes e, também, com a necessidade de afirmar o papel da Educação Física na Educação 

Infantil, mas, com a experiência, dia a dia aprende-se a permanecer e a trabalhar em razão do 

compromisso que se tem com as crianças. 
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Não eu não penso em desistir, nunca pensei, sou tranquilo. Eu gosto muito, lógico que vem 

o cansaço, mas qualquer trabalho cansa. Aí o corpo descansa e você segue em frente, é 

gratificante o trabalho com as crianças, vê a evolução de cada um. [...] A gente tinha que 
pensar em função das crianças e não dos outros e fazer o melhor para as crianças e trabalhar 

para as crianças e de maneira mais correta para com elas. Daí fomos aprendendo a 

gerenciar conflitos e estamos até hoje. (Professor P5) 

 

Apesar dos enfrentamentos relatados pelos professores, a experiência e o cotidiano escolar é 

uma constante de crescimento e aprimoramento da prática. Em decorrência do distanciamento 

da universidade, alguns professores buscam auxilio com pessoas dentro e fora do ambiente 

institucional infantil, professores da área que possam orientar e incentivar nessa construção da 

prática pedagógica. 

 

Eu sempre gostei de criança, a adaptação foi difícil pela especificidade da Educação 

Infantil. Como eu disse, no começo quando entrei, tive pessoas boas do meu lado que me 

orientavam e me ajudavam. Já pensei em desistir, mas como essas pessoas estavam comigo, 

elas me auxiliavam, elas falavam: Não, calma?! Por isso, não penso mais em desistir. 

(Professor P2) 

 

Desistindo de desistir, a experiência e a maturidade vai ajudando a superar o choque com o 

real, assim, os professores entrevistados incorporam um discurso no qual a permanência deles 

na área dá-se pelo papel que eles pensam representar para as crianças. 

 

Trabalhar com as crianças carentes, que sentem falta da figura masculina, principalmente 

na região que estou, faz com que elas se apegam rápido. Tudo que eu trazia elas gostavam e 
elas retribuíam com abraços, perguntavam das brincadeiras, se seriam novas, como forma 

de agradecimento. Eu me sentia útil e importante. É muito prazeroso passar por elas e elas 

perguntarem se eu estaria com elas. Isso é uma recompensa enorme. As crianças, seu 

acolhimento, me faz pensar e repensar para não desistir. (Professor P2) 

 

Atualmente, percebem-se crianças marginalizadas, famílias desestruturadas que tentam fugir 

dos conflitos dentro de casa e encontram apoio nas escolas. Assim, o papel do professor vai 

além das brincadeiras, se estabelece um relacionamento amoroso durante a prática pedagógica 

com a comunidade e, principalmente, com as crianças. Percebe-se então, que as crianças 

influenciam decisivamente na permanência dos professores no ambiente escolar. 

 

 

 

 

 

 



28 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo perceber o real que surge nos discursos dos sujeitos do 

estudo e o modo como eles se relacionam com a realidade da pratica pedagógica, isso foi 

possível através de uma pesquisa exploratória com coleta de informações por meio de 

questionários e entrevistas semi-estruturada. A execução desse projeto transcorreu entre o 

segundo semestre de 2011 até o primeiro semestre de 2013, tomando como principais fontes 

de informação, professores de Educação Física concursados que atuam regularmente nos 

sistemas municipais de educação básica da Grande Vitória. 

 

Essa investigação foi motivada por nossa experiência durante a disciplina de Estágio 

Supervisionado na Educação Infantil. Essa atuação no CMEI em conjunto com as professoras 

supervisoras do estágio nos mostrou as dificuldades de se colocar a teoria na prática 

pedagógica, gerando conflitos no cotidiano escolar. Esta aprendizagem nos proporcionou 

enxergar a problemática em relação a essas dificuldades que se abatem sobre o professor no 

inicio de carreira. É de suma importância que cada CMEI dê a sua equipe pedagógica o 

suporte necessário para realizar aulas, trabalhos e projetos, oportunizando a comunidade e os 

professores trabalharem juntos.  

 

Percebemos que as dificuldades advêm do seu ambiente de trabalho, relação forma/conteúdo, 

sua interação com as crianças e sua prática pedagógica. Isto gerou nos professores 

sentimentos de insegurança, angustia, preocupação, desistência provocando o choque com a 

realidade. 

 

O choque do real acontece nesse ambiente escolar entre as pessoas que fazem parte da escola, 

tanto do professor de sala de aula, professor de Educação Física, pedagogo e até mesmo da 

família dos alunos. Há esse estranhamento na relação do profissional de Educação Física e os 

demais profissionais envolvidos, lidar com o real é um desencontro e conflito com os demais. 

 

No estágio acontecem momentos propícios para ensaiar-planejar, ensaiar-intervir, ensaiar-

refletir. Contudo, o momento da prática pedagógica não se caracteriza como treinamento para 

uma futura intervenção, mas, é já a prática pedagógica em si.  
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Analisar as experiências dos sujeitos envolvidos no estágio supervisionado seria um caminho 

para revelar se esse processo da formação inicial serviria como base para a atuação enquanto 

professor, oferecendo um grau de confiabilidade no inicio de carreira. Esta hipótese mostrou 

que o estágio não serve para afirmar ou julgar se um determinado professor vai ser um bom 

ou mal profissional, pois independente de ter a disciplina de estágio durante a formação 

inicial, principalmente na Educação Infantil, os professores entrevistados deram mostras de 

estarem sabendo aprender a ser professores a partir da experiência vivida frente a realidade 

educativa experimentada na Educação Infantil, pois vimos que mesmo os professores que 

tiveram a disciplina de Estágio Supervisionado na formação inicial, apesar de não ter sido na 

realizado na Educação Infantil, tiveram os mesmo conflitos e sentimentos. 

 

Enfim, os sentimentos dos professores que surgem no enfrentamento da realidade influenciam 

sua prática pedagógica. É nesta prática que se evidencia o mal estar gerado pelo choque do 

real, é nela que, apesar de licenciado o professor sente inseguro com a sua ação e em resolver 

os conflitos. Assim, identificamos que os conhecimentos adquiridos durante o processo de 

formação inicial podem ser determinantes para a chegada do docente no ambiente escolar. Ao 

que parece quanto mais o professor domina o teórico-metodológico e o didático-pedagógico 

mais se sente preparado para encarar os problemas que hão de surgir e solucioná-los. 
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8. APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1 

 

Nome da Escola Bairro Região 

Cmei Darcy Castello De Mendonça 

 

Antônio 

Honório 
CONTINENTAL 

Cmei Álvaro Fernandes Lima 

 
Bela Vista SNT ANTONIO 

Cmei Darcy Vargas 

 
Bela Vista SNT ANTONIO 

Cmei Dr. Pedro Feu Rosa 

 
Bonfim MARUÍPE 

Cmei Sinclair Phillips 

 
Caratoíra SNT ANTONIO 

Cmei Carlita Corrêa Pereira 

 
Centro CENTRO 

Cmei Dr. Denizart Santos 

 
Centro 

CENTRO 

Cmei Menino Jesus - Sociedade 

Brasileira De Cultura Popular 

 

Centro 
CENTRO 

Cmei Silvanete Da Silva Rosa Rocha 

 
Comdusa SÃO PEDRO 

Cmei Laurentina Mendonça Corrêa 

 
Consolação BTO FER/JUCU 

Cmei Maria Goretti Coutinho 

Cosme 

 

Cruzamento BTO FER/JUCU 

Cmei Ernestina Pessoa 

 
Do Moscoso CENTRO 

Cmei Odila Simões 

 
Do Quadro SNT ANTONIO 

Cmei Robson José Nassur Peixoto 

 
Forte São João CENTRO 

Cmei Jacyntha Ferreira De Souza 

Simões 

 

Goiabeiras CONTINENTAL 

Cmei Eldina Maria Soares Braga 

 

Grande 
Vitória 

SNT ANTONIO 

Cmei Magnólia Dias Miranda 

Cunha 

 

Ilha Das 
Caieiras 

SÃO PEDRO 

Cmei Luiz Carlos Grecco 

 

Ilha De Santa 

Maria 
BTO FER/JUCU 

Cmei Yolanda Lucas Da Silva 

 
Inhanguetá SNT ANTONIO 

Cmei Rubens Duarte De 

Albuquerque 

 

Itararé 
MARUÍPE 

Cmei Santa Rita De Cássia 

 
Itararé 

MARUÍPE 

Cmei Theodoro Faé 

 
Itararé 

MARUÍPE 

Cmei Ana Maria Chaves Colares Jardim JRD CAMBURI 
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 Camburi 

Cmei João Pedro De Aguiar 

 

Jardim 

Camburi 
JRD CAMBURI 

Cmei Lídia Rocha Feitosa 

 

Jesus De 

Nazareth 
BTO FER/JUCU 

Cmei Dr.Thomaz Tommasi 

 
Joana D´arc MARUÍPE 

Cmei Reinaldo Ridolfi 

 
Maria Ortiz CONTINENTAL 

Cmei Luíza Pereira Muniz Corrêa 

 

Mário 

Cypreste 
SNT ANTONIO 

Cmei Cecília Meireles 

 
Monte Belo BTO FER/JUCU 

Cmei Rubem Braga 

 
Monte Belo BTO FER/JUCU 

Cmei Zilmar Alves De Melo 

 

Nova 

Palestina 
SÃO PEDRO 

Cmei D. João Batista Da Motta E 

Albuquerque 

 

Praia Do Suá PR DO CANTO 

Cmei Marlene Orlande Simonetti 

 
República CONTINENTAL 

Cmei Anísio Spínola Teixeira 

 
Resistência SÃO PEDRO 

Cmei Terezinha Vasconcellos 

Salvador 

 

Romão BTO FER/JUCU 

Cmei Zélia Viana De Aguiar 

 
Santa Luíza PR DO CANTO 

Cmei Maria Nazareth Menegueli 

 
Santa Martha MARUÍPE 

Cmei Padre Giovanni Bartesaghi 

 
Santo André SÃO PEDRO 

Cmei Valdívia Da Penha Antunes 

Rodrigues 

 

Santos 

Dumont 
MARUÍPE 

Cmei Nelcy Da Silva Braga 

 
São Cristóvão 

MARUÍPE 

Cmei Ocarlina Nunes Andrade 

 
São Cristóvão 

MARUÍPE 

Cmei Geisla Da Cruz Militão 

 
São José 

SÃO PEDRO 

Cmei Georgina Da Trindade Faria 

 
São José 

SÃO PEDRO 

Cmei Gilda De Athayde Ramos 

 
São Pedro 

SÃO PEDRO 

Cmei Jacy Alves Fraga 

 
Tabuazeiro MARUÍPE 
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APÊNDICE 2 
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APÊNDICE 3 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Aline Rossoni Brito - Universidade Federal do Espírito Santo 

Heloise da Fonseca Ribeiro Nicolau - Universidade Federal do Espírito Santo 

Prof. Dr. Nelson Figueiredo Andrade Filho - Universidade Federal do Espírito Santo 

 

Esta pesquisa, de autoria das estudantes do curso de licenciatura em Educação Física 

da UFES, Aline Rossoni Brito e Heloise Nicolau, tem por objetivo conhecer e debater o início 

de carreira de professores na Educação Infantil, sua prática pedagógica, experiências e 

perspectivas. Para que os objetivos sejam atingidos é necessária à aplicação de instrumentos 

de coleta de informação junto aos professores escolhidos para participar da coleta de dados. 

Nesse sentido, Informamos que: 

A qualquer momento o professor envolvido poderá buscar, junto às pesquisadoras 

responsáveis, esclarecimentos quanto aos objetivos da pesquisa, relatos, método e/ou 

quaisquer outras dúvidas que surgirem durante a produção do trabalho. 

As entrevistas serão registradas e posteriormente citadas no corpo de trabalho, 

portanto, solicitamos sua autorização para a divulgação do conteúdo de sua entrevista, 

contribuindo assim, para a realização do nosso trabalho. 

Caso concorde em participar do nosso estudo, sua identidade e os dados coletados 

serão mantidos em sigilo, sendo os mesmo utilizados somente para o desenvolvimento da 

pesquisa, mantendo-se a confiabilidade e a privacidade dos sujeitos. 

Os voluntários poderão recuar e decidir desistir da participação e retirar seu 

consentimento em qualquer fase da investigação. 

Não haverá gastos decorrentes do processo de produção desse trabalho para os 

colaboradores e os resultados alcançados serão utilizados para fins científicos. 

Os dados poderão contribuir para a área de atuação profissional dos colaboradores, 

processo de formação de novas gerações de professores, bem como na discussão e elaboração 

de propostas de políticas públicas para a área de educação básica. 

Temo de Consentimento: 

 

Eu, _______________________________________________________________ RG 

____________________ abaixo assinado, concordo voluntariamente em participar do estudo 

“O confronto de professores de Educação Física com o início da carreira na Educação 
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Infantil: o choque do real”, e, declaro que fui devidamente informada e esclarecida pelos 

pesquisadores responsáveis pela pesquisa e incluindo os procedimentos nela envolvidos. 

LOCAL E DATA: _______________________________________________________ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: ______________________________________________ 

 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Idade: 

Onde se formou? 

CMEI: 

Efetivo (   )    Temporário (   ) 

Quanto tempo de carreira? 

Quanto tempo na Educação Infantil? 

 

1. O que levou a atuar na Educação Infantil? 

 

2. Durante a graduação, teve disciplina de estágio ou outra experiência na prática? 

 

3. Se sim, você considera que o estágio te orientou para o inicio de carreira? 

 

4. Como foi a orientação/decisão para a escolha da instituição que você atua? 

 

5. Como foi a sua chegada (acolhimento) na instituição atual? Contato com o corpo 

pedagógico e outros funcionários, crianças, família? 

 

6. Quais foram os desafios encontrados durante sua atuação na Educação Infantil, sendo 

você professor responsável pela educação do movimento das crianças? Pedagógico e 

metodológica [organização do trabalho] 
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7. Você acredita que o seu trabalho é reconhecido e/ou integrado na instituição? Se sim, 

a partir de qual momento? 

 

8. Quais as dicas/conselho para quem irá ingressar na Educação Infantil? 

 

Data para devolução do questionário: _____________ 
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APÊNDICE 4 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Você sempre quis trabalhar na EF na EI? 

 

2. Em relação ao seu curso de EF, como se configurava seu Estágio Supervisionado? 

 

3. Os professores, tanto da faculdade, quanto da escola, te auxiliava, orientava e 

direcionava? 

 

4. Na hora de planejar você se remete ao que foi estudado durante a faculdade? 

 

5. Como foi sua recepção na instituição da EI? 

 

6. Quais foram as suas dificuldades enquanto professor da EI? 

 

7. Se você estivesse feito Estágio na EI se sentiria mais preparado? 

 

8. Você pensa em desistir da área? 

 

9. Tem dado continuidade a sua formação (especialização, mestrado, cursos, 

congressos)? 

 


