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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetvo principal mapear e sistematizar as contribuições

das relações colaborativas  entre as escolas e a universidade quanto ao Estágio

Supervisionado  em  Educação  Física.  A  pesquisa  foi  realizada  com  os/as

professores/as que atuam nas escolas-campo em parcerias com a universidade para

realização  dos  estágios  supervisionados.  Como metodologia,  utilizou  a  pesquisa

exploratória, o que envolveu o mapeamento dos artigos acadêmicos dessa temática

e de outros materiais (7 artigos,  2  resoluções da Ufes,  1  livro,  1 dissertação de

mestrado e 4 fascículos, o que totalizam 15 volumes). Também tratou de entrevistas

com  os/as  professores/as  (6  professores/as).  O  investimento  nas  diferentes

metodologias de ensino e nas relações colaborativas (PIMENTA, 2005,  NUNES E

VENTORIM, 2017, NÓVOA, 2002), trazem como resultados principais que podemos

destacar. Para os/as professores/as regentes, maior tempo para os/as estagiários na

escola e relação ampliada com os/as demais sujeitos e rotinas escolares podem

qualificar  suas  formações.  Além  disso,  também  compreendem  que  o  trabalho

realizado  com  os/as  estagiários/as  e  os/as  professores/as  supervisores  tem

ampliado  seus  modos  de  saber  e  fazer  quanto  aos  conteúdos,  metodologias,

avaliações  e  sistematizações  da  prática  pedagógica  cotidiana.  Esses  e  outros

elementos ajudam a ampliar a compreensão do que tem sido produzido a partir das

relações interinstitucionais mediadas pelos Estágios Supervisionados.

Palavras-chave:  Estágio  Supervisionado.  Formação  Docente.  Relações

Colaborativas.



ABSTRACT

This research has as main goal  to map and systematize the contributions of the

collaborative  relations  between  the  schools  and  the  university  regarding  the

Supervised Internship in Physical Education. The research was carried out with the

teachers who work in the field schools in partnerships with the university to carry out

the  supervised  internships.  As  a  methodology,  it  used  the  exploratory  research,

which involved mapping the academic articles of this subject and other materials (7

articles, 2 Ufes resolutions, 1 book, 1 master's thesis and 4 fascicles, which total 15

volumes). It also dealt with interviews with teachers (6 teachers). The investment in

the  different  teaching  methodologies  and  in  the  collaborative  relationships

(PIMENTA, 2005,  NUNES and VENTORIM, 2017, NÓVOA, 2002),  bring as main

results  that  we  can highlight.  For  teachers,  more time for  trainees in  school  and

extended  relationship  with  other  subjects  and  school  routines  may  qualify  their

training. In addition, they also understand that the work done with the trainees and

the supervising teachers has expanded their ways of knowing and doing about the

contents, methodologies, evaluations and systematizations of everyday pedagogical

practice. These and other elements help to broaden the understanding of what has

been  produced  from  the  interinstitutional  relations  mediated  by  the  Supervised

Internships.

Keywords: Supervised Internship. Teacher Training. Collaborative Relationships.
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1 INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado é um campo de conhecimento, onde os estagiários têm a

oportunidade de qualificar suas experiências de formação profissional e conhecer

elementos importantes da atividade docente. Essa etapa da formação inicial possui

a mediação de diferentes sujeitos e instituições, com compromisso na formação de

novos professores/colegas de trabalho. No que diz respeito a minha formação no

curso de Licenciatura em Educação Física, as disciplinas de Estágio Supervisionado

foram vividas como momentos de intensa desestabilização, que me fizeram pensar

na minha atuação profissional e problematizar se essa seria realmente a profissão

que eu desejo atuar. 

Assim, essa pesquisa foi realizada na composição do desejo de utilizar o Estágio

Supervisionado como campo de investigação por minha parte e por parte da minha

orientadora. Desse modo, articula-se ao projeto de pesquisa “A produção acadêmica

sobre Estágio Supervisionado na formação de professores no Brasil 2000 a 2014”,

sob o número de registro 5335/2014 na Pro-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

da Ufes, coordenado pela profa. Dra. Silvana Ventorim, com colaboração da minha

orientadora, profa. Dra. Kezia Rodrigues Nunes.

Esse trabalho buscou analisar e entender a contribuição do estágio para a formação

docente.  Permeiam  essa  investigação  as  relações  colaborativas  entre  a

universidade e as escolas-campo, a compreensão das relações que se estabelecem

entre o/a aluno/a em formação e os/as professores/as regentes das escolas-campo;

a  formação inicial  e  continuada  a  partir  da  visão  dos professores  entrevistados.

Diante disso, podemos dizer que uma das contribuições dessa pesquisa é a busca

da  permanente  qualificação  dos  processos  de  formação  de  professores,

considerando  tanto  a  formação  inicial  quanto  a  continuada,  por  intermédio  das

disciplinas  de  Estágio  Supervisionado  em  Educação  Física.  De  modo  especial,

buscou valorizar a contribuição dos professores regentes das escolas-campo nesse

processo.  



Com  isso,  destacamos  como  objetivo  principal:  mapear  e  sistematizar  as

contribuições das relações colaborativas entre as escolas e a universidade quanto

ao Estágio Supervisionado em Educação Física. A partir  desse objetivo principal,

desdobram-se outros específicos, quais sejam: a) mapear os estudos em periódicos

que tratam das contribuições da formação de professores de Educação Física a

partir  dos Estágios Supervisionados;  b) identificar e sistematizar  as contribuições

das relações colaborativas dos Estágios Supervisionados em Educação Física para

os/as  professores/as  das  escolas  campo  de  estágio;  c)  ampliar,  com  os/as

professores/as,  outras  contribuições  formativas  no  contexto  do  Estágio

Supervisionado.

Decidimos usar a pesquisa exploratória como metodologia de pesquisa para esse

estudo,  entendendo que a  ela  permite  conhecer  o que existe,  compreender  seu

âmbito de intervenção e ampliar suas possibilidades de atuação. Nos estudos que

consideram  as  narrativas  de  formação  (NUNES,  VENTORIM,  2017),

compreendemos a  relevância  desses processos para  os  estagiários,  que podem

dialogar/discutir a respeito das intervenções e experiências aprendidas ao longo da

disciplina.  Contudo,  identificamos  um  hiato  no  que  diz  respeito  ao  permanente

retorno  quanto  aos/as  professore/as  regentes  das  escolas.  Segundo  Nunes  e

Ventorim  (2012),  compreender  a  docência  em  seu  sentido  amplo  como  espaço

partilhado vem se tornando uma necessidade pedagógica para nossos processos de

ensinar e aprender que se constroem no desenvolvimento dos estágios.

O trabalho foi dividido em mais quatro capítulos, além dessa introdução. O segundo,

apresenta a metodologia usada para esse estudo e os instrumentos utilizados para

produção de dados. O terceiro, realiza uma revisão da literatura, especialmente a

partir da produção em periódicos. O quarto, perfaz a análise dos dados a partir das

conversas e entrevistas com os professores. O quinto, apresenta as considerações

finais  e  outras  questões  problematizadas  nesse  estudo  que  ainda  não  foram

enfrentadas. Por fim, seguem as referências utilizadas e os apêndices para melhor

compreensão das questões e dados produzidos em campo.



2 METODOLOGIA

Para  o  desenvolvimento  deste  estudo,  utilizamos como metodologia,  a  pesquisa

exploratória  (GIL,  2002),  na  qual  abrange  análise  bibliográfica,  investigação  em

campo e diálogos a respeito da compreensão das questões encontradas nesses

percursos investigativos. A pesquisa exploratória tem como característica principal a

proximidade  com  algum  problema,  ou  assunto  a  ser  compreendido  e

problematizado. Com a pesquisa, buscamos entender e discutir a contribuição dos

estágios  supervisionados  para  os  estagiários,  para  os  professores  das  escolas-

campo, e para os professores supervisores da Universidade. 

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 idéias ou a descoberta de intuições. (GIL,2002)

Os três  principais  agentes  envolvidos  buscam,  desse modo,  dar  visibilidade aos

seus conhecimentos e, além disso, produzir novos saberes e fazeres com os alunos

das escola-campo, o que contribui para um permanente movimento de atualização

vivido considerando a formação inicial e continuada de professores/as. Além disso, a

pesquisa tem como objetivo principal, apresentar o que os professores das escolas

pensam a respeito das intervenções, das relações colaborativas entre os envolvidos

nesse processo de construção de conhecimento. 

Em um primeiro momento, ao considerar as demandas de mapeamento do que tem

sido produzido, realizamos buscas na biblioteca setorial do Centro de Educação e

nos  websites Google  acadêmico  e  Scielo,  os  seguintes  descritores:  estágio

supervisionado,  educação  física,  narrativas  de  formação,  formação  docente.

Destacamos  que  tomando  a  especificidade  da  Educação  Física,  pequena  é  a

contribuição nesses sítios de pesquisa.

Em um segundo momento, ao considerar as especificidades da pesquisa de campo,

realizamos entrevistas  com os/as  professores/as  das escolas  campo de estágio.

Como instrumentos para produção de dados, utilizamos um questionário/roteiro de

conversa, que tomou como referência as relações colaborativas entre as escolas e a



universidade, considerando tanto o que tem sido produzido quanto o que pode ser

potencializado. 

Esses  encontros  foram  previamente  agendados  com  os/as  professores/as  e

realizados nas escolas onde atuam. Podemos destacar que fomos bem recebidos e,

quanto  a  isso,  não  houve  dificuldade  para  a  realização  da  pesquisa.  Os/as

professores/as  pareciam  à  vontade  com  a  conversa  e  foram  orientados  que

poderiam falar com liberdade, uma vez que tanto os sujeitos quanto as instituições

não seriam identificados. Foram entrevistados 6 professores, sendo: 2 da educação

infantil, 3 do ensino fundamental e 1 do ensino médio. A entrevista foi gravada, com

durações variadas, entre 10 e 20 minutos. 

Após  as  entrevistas,  o  próximo  passo  foi  a  organização  e  sistematização  das

respostas dos/as professores/as considerando o diálogo e análise com os demais

elementos da pesquisa.



3 REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DE LITERATURA

Nesse trabalho,  discutimos e problematizamos as contribuições para a formação

docente potencializada a partir do Estágio Supervisionado em Educação Física na

UFES.  Para  tanto,  utilizamos  como  referencial  teórico  os  conceitos  de  Estágio

Supervisionado  (PIMENTA,  2005,  VENTORIM,  2011,  2017)  e  de  relações

colaborativas na formação docente (PIMENTA, 2005, NÓVOA,2002).

Para compor essa sessão de modo mais atualizado com as publicações recentes,

foram  realizadas  buscas  na  biblioteca  setorial  do  Centro  de  Educação  e  nos

websites Google  acadêmico  e  Scielo.  Tratam-se  de  sítios  que  concentram  e

possibilitam a realização de pesquisas considerando seus campos temáticos. Com

base nessa informação, utilizamos como principais descritores os seguintes termos:

estágio supervisionado, educação física, narrativas de formação, formação docente. 

Foram encontrados 4 artigos utilizando essa ferramenta. Contudo, foram agregados

outros  materiais,  tais  como  2  resoluções  da  UFES  a  respeito  do  Estágio

Supervisionado,  3  livros,  1  dissertação  de  mestrado,  e  4  fascículos  do  Curso

Prolicenciatura em Educação Física, modalidade semi presencial, o que totalizam 14

volumes. 

Tratamos da resolução 74/2010, que institui e regulamenta o estágio supervisionado

curricular  nos  cursos  de  graduação  da  UFES e  da  resolução  75/2010,  que  fixa

normas  de  Estágio  Supervisionado  Curricular  Obrigatório  para  os  Cursos  de

Licenciatura do Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo.

Dos  livros  “Formação  de  Professores  e  Trabalho  Pedagógico”  (Nóvoa,  2002);

“Estágios Supervisionados na Formação Docente” (Pimenta, 2014), “O Estágio na

Formação de Professores” (Pimenta, 2005). Da dissertação “A produção acadêmica

sobre estágio supervisionado na formação de professores: o que revelam os textos

dos endipes de 2000 a 2012”  (Casotte,  2016).  Dos artigos “Estágio e Docência:

diferentes concepções” (Pimenta, 2005), “Educação física como prática científica e

prática  pedagógica:  reflexões  à  luz  da  filosofia  da  ciência”  (Mauro  Betti,  2005),

“Narrativas  de  formação  docente:  experiências  no  estágio  supervisionado  em



educação  física”  (Nunes  e  Ventorim,  2017),  “Formação  inicial  e  currículo  no

CEFD/UFES”  (Paiva,  Filho  e  Figueiredo,  2006).  Dos  fascículos  Estágio

Supervisionado 1 (Ventorim et all 2011), Estágio Supervisionado 2 (Nascimento et

all, 2012), Estágio Supervisionado 3 (Nunes et all, 2014) e Estágio Supervisionado 4

(Santos, 2016). 

Considerando os objetivos desse trabalho, destacamos as discussões relacionadas

a  três  temáticas  especiais:  conceito/metodologia  de  Estágio  Supervisionado,

formação  e  relação  colaborativa.  Para  este  estudo,  percebemos que  há  poucas

contribuições  específicas  a  respeito  do  tema  proposto.  Por  isso,  ressaltamos  a

relevância  dessa  pesquisa,  tendo  em  vista  que  o  Estágio  Supervisionado  na

Educação Física como conceito para buscas periódicas não é localizado de forma

farta e fácil. 

3.1 ESTÁGIO SUPERVISIONADO: CONCEITOS E METODOLOGIAS 

Com  base  nas  leituras  dos  fascículos  e  das  resoluções  que  abrangem  as

características dos Estágios Supervisionados, é importante destacar a questão da

organização do curso de licenciatura em Educação Física com base no currículo de

2006, no qual ingressei. No currículo de 2006, os estágios se dividiram em quatro

disciplinas, sendo elas: Estágio Supervisionado da Educação Física na Educação

Infantil, ofertada no quinto período; Estágio Supervisionado da Educação Física no

Ensino  Fundamental  I,  no  sexto  período;  Estágio  Supervisionado  da  Educação

Física no Ensino Fundamental II, no sétimo período; e Estágio Supervisionado da

Educação Física no Ensino Médio, no oitavo período. Cada disciplina continha carga

horaria de 105 horas, totalizando 420 horas de estágio supervisionado obrigatório

durante o curso.

Segundo Almeida e Pimenta (2014), o Estágio Supervisionado é entendido como um

momento  privilegiado,  por  possibilitar  aos  discentes  tanto  uma  imersão  nos

contextos escolares quanto a mobilização dos elementos que envolvem a relação

intrínseca  entre  teoria  e  prática.  Na  experiência  do  meu  curso,  os  estágios  se

materializavam considerando também os relatos das memórias dos estagiários, a



elaboração  de  seminários,  o  levantamento  de  dados  das  escolas-campo  e  dos

professores, bem como a elaboração de aulas para os/as escolares e para os/as

colegas de turma. 

De modo geral, tal como as demais disciplinas de licenciatura, o curso é composto

pelas disciplinas de Estágio Supervisionado curricular obrigatório, pelas disciplinas

gerais  de  formação  de  professores  e  específicas  da  área  de  Educação  Física,

também pelas Atividades Complementares, que são caracterizadas por seminários,

debates, mesas participadas durante o curso. 

Esse modelo de organização curricular não busca separar o momento da teoria (nas

disciplinas  realizadas  na  universidade)  do  momento  da  prática  (nos  estágios

supervisionados  realizados  em parceria  com as  escolas).  Contudo,  essa  tensão

ainda  persiste  nas  discussões  acadêmicas  e  na  prática  pedagógica  cotidiana.

Compreendemos,  no entanto,  que ao narrar as experiências pelas memórias,  as

disciplinas  de  Estágio  Supervisionado  também  oportunizam  uma  ampliação  do

vivido, quando tomamos as experiências dos colegas, de modo a ampliar as nossas

e nos auxiliar em nossa formação.

Um  exemplo  dessa  problemática  é  vivido  pelos  acadêmicos,  que  narram  suas

experiências nas escolas e trazem, assim, uma imbricada organização de elementos

da prática pedagógica e das teorias educacionais, o que revela a riqueza vivida no

Estagio  Supervisionado  como  elemento  integrador  dessas  diferentes  e

complementares dimensões.

[...] o Estágio docente é considerado como fonte geradora de problemas e
de  produção  de  conhecimento,  constituindo-se  em  espaço/tempo  de
apropriação e construção da prática docente no e a partir do enfrentamento
das questões concretas da escola, ou seja, é nelas que se pode observar,
analisar, pesquisar a realidade e nela intervir. (VENTORIM, 2011, p. 26)  

Pimenta (2005), nos convoca a refletir a respeito da prática, trazendo as seguintes

questões:  o  que  significa  “prática”?  Como  esse  conceito  tem  sido  entendido  e

praticado nos cursos de formação de professores? E qual a influência da “prática” na

formação? Para a autora, o termo praticando diz respeito a imitação, o copiar e o



experimentar,  e  só  considerando  esses  termos  é  que  podemos  adquirir  o

conhecimento no qual costumamos nomear como aprender a prática.  

Alguns autores acreditam que investir em um currículo novo seria o ideal, e sugerem

modelos mais reflexivos, mais diretos, que ajudariam o aluno a pensar na formação

e consequentemente criar sua própria identidade, sem que dependa do estágio ou

esperar que se forme, para que se descubra na prática.  O artigo de Betti e Betti

(1996) traz questões interessantes que nos faz refletir sobre a metodologia usada

em aula e como a experiência prática do professor pode influenciar em suas aulas. 

O  artigo  explica  tomando  como  referência  dois  principais  modelos  curriculares

utilizados na EF. O primeiro é o modelo tradicional-esportivo (década de 60,70), que

se caracteriza por ter a prática como elemento principal no curso, onde os alunos

fazem provas esportivas com mais frequência que teóricas, ou seja, as habilidades

técnicas dos alunos é que são avaliadas. Porém, o curso não deixa de ter a parte

teoria, contudo, há uma separação enorme entre ambas. A parte teórica envolve as

áreas  de  biologia  e  psicologia.  O  segundo  é  o  modelo  de  orientação  técnico-

cientifica  (década  de  80,90),  que  enfatiza  a  teoria  como  método  principal  no

currículo. Esse modelo acredita que a teoria é a chave para uma prática melhor, pois

antes de realizar a parte prática precisamos aprender a aplicá-la, e não apenas a

executá-la.  Enfim,  a  teoria  precisa  estar  sempre  fazendo  uma  conexão  com  a

prática, para que assim haja uma prática reflexiva e significativa (Betti,1996). Nessa

avaliação, a prática está ligada ao saber fazer e a teoria ao saber sobre o fazer.

Achei interessante quando, ao final do texto, o autor nos faz refletir a respeito das

nossas opções: “Por que eu fiz assim?”;  “Com base em que tomei tal  decisão?”

Seriam perguntas que auxiliariam o professor neste processo. “

Não há comprovação de que o conhecimento científico é de fato utilizado
pelos  profissionais  em  sua  prática.  Será  que  o  que  se  ensina  em
aprendizagem  motora,  fisiologia  do  exercício,  sociologia,  etc,  são
conhecimentos realmente aplicados pelos profissionais em suas práticas de
trabalho? (BETTI, 1996, p.11).

Segundo  Pimenta  (2006),  entende-se  que  prática  é  o  ato  de  estar  inserido  na

realidade social, ou seja, no meio escolar, especificadamente para os licenciados.

Contudo, os autores do texto veem a prática como ação, é o relacionar-se com o



ambiente de trabalho, com os sujeitos presentes nele, desde os alunos, colegas de

trabalho até o órgão responsável  por fazer existir  o âmbito  escolar.  “A profissão

docente é uma prática social, ou seja, como tantas outras, é uma forma de se intervir

na  realidade  social,  no  caso,  por  meio  da  educação  que  ocorre,  não  só,  mas

essencialmente nas instituições de ensino” (Pimenta, 2006, p.11).

O reducionismo dos estágios às perspectivas da prática instrumental e do
criticismo,  como  anteriormente  apresentadas  expõe  os  problemas  na
formação  profissional  docente.  A  dissociação  entre  teoria  e  prática  aí
presente resulta em um empobrecimento das práticas nas escolas, o que
evidencia a necessidade de se explicitar por que o estágio é teoria e prática
(e não teoria ou prática). (PIMENTA, 2006, p.11)

Já  a  teoria,  segundo  a  autora,  tem  a  função  de  oferecer  instrumentos  para  o

questionamento das práticas e das ações. Com isso, entendemos que teoria é a

reflexão  dos  conteúdos,  problemas,  metodologias  que a  prática  precisa.  São as

aulas em que os alunos se veem discutindo e refletindo para a prática. A teoria tem

o papel de dar sentido a prática, através das reflexões, dos questionamentos, da

pesquisa. Porém, acredita-se que escassez de elementos da imersão escolar no

currículo também interferem na ministração das aulas no âmbito escolar. Ou seja, as

duas precisam estar em sintonia. Sem uma, a outra não tem sentido. O estágio é

uma disciplina em que há uma maior proximidade entre teoria e prática, por haver

reflexão antes, durante e depois das intervenções nas escolas.

3.2 RELAÇÕES COLABORATIVAS NA FORMAÇÃO DOCENTE

No currículo docente de 2006, além das disciplinas de Estágio Supervisionado, havia

outro suporte para as intervenções, que eram as disciplinas relacionadas ao estágio

para  cada  etapa.  As  disciplinas  são:  Ensino  da  Educação  Física  na  Educação

Infantil,  oferecida  no  mesmo  período  que  a  1ª  disciplina  estágio;  Ensino  da

Educação  Física  no  Ensino  Fundamental  I,  que  dialoga  com a  2ª  disciplina  de

estágio; Ensino da Educação Física no Ensino Fundamental II, com a 3ª disciplina

de estágio; e Ensino da Educação Física no Ensino Médio, com a 4ª disciplina de

estágio. No currículo novo, houve alterações quanto a esse formato. As disciplinas

de Ensino de Educação Física agora são três, destacando as especificidades da

Educação Infantil, do Ensino Fundamental (antes I e II) e do Ensino Médio. Também



não  são  mais  oferecidas  no  mesmo  período  das  disciplinas  de  Estágio

Supervisionado, mas no semestre anterior. É como se os alunos fossem preparados

antes pela teoria para depois seguir para a intervenção.

 

Os professores orientadores buscam relacionar a teoria com a prática no estágio, é

por isso que existem e são importantes as disciplinas que completam a disciplina de

Estágio Supervisionado durante as quatro etapas do currículo.

[...]  o  desenvolvimento  do  Estágio  acompanhado  pelos  professores
orientadores  articulou  teoria,  experiência  e  intervenção  assistida,  como
possibilidade  de  se  pensar  e  vivenciar  a  formação  como  espaço  de
(re)construção da identidades docentes e qualificação do perfil profissional
dos professores em formação (SANTOS et all, 2016, p. 17).

O saber se dá pelas experiências e teorias que se adquirem durante o processo de

formação docente. O local onde acontece o estágio e os profissionais que estão

envolvidos nessa etapa são parte da primeira referência do professor em formação,

e por isso, as autoras acreditam que:

[...] para compreender essa mediação entre o sujeito e o saber é preciso o
esforço  dos  formadores  no  sentido  de  uma  visão  de  totalidade  que
contemple saberes específicos,  associados à aprendizagem escolar,  sem
perder de vista  a história e o contexto social  em que estamos inseridos.
(ALMEIDA, PIMENTA, 2014)

É  importante  que  haja  compartilhamentos  de  experiências,  principalmente  entre

professores/estagiários/supervisores/alunos, porque acredita-se que a concretização

dos saberes só se efetivará através dessa troca de saberes, seja com seus alunos,

com seus colegas de trabalho, ou com seus supervisores.

Segundo  Ventorim  e  Nunes  (2017),  a  escola  é  o  lugar  em  que  os  estagiários

constroem  seus  conhecimentos.  Isso  se  torna  concreto  através  das  relações

colaborativas  entre  os  estagiários/as,  professores/as  e  alunos/as.  A  partir  das

memórias, relatos, experiências compartilhadas pelos indivíduos envolvidos nesse

processo. Por isso, o estágio é uma etapa em que o desenvolvimento profissional é

percebido, de uma maneira em que todos são contemplados. 



O  Plano  de  Atividades  do/a  estagiário/a  também  deve  considerar  sua
participação em parceria com esses sujeitos da universidade e da escola.
Nesses  termos,  e  no  que  prescreve  o  art.  3º.  da  Resolução  nº  74/10,
consideramos que, para o Estágio Supervisionado Curricular acontecer, é
necessário:  que  o/a  estudante  esteja  regularmente  matriculado  e  com
frequência efetiva; seja orientado por um docente da Ufes; tenha a parceria
de  uma  instituição  escolar  para  a  inserção  das  atividades  do  Estágio
Superivisionado; seja supervisionado por um/a professor/a dessa unidade
escolar; tenha construído o Plano de Atividades em compatibilidade com o
Curso de Educação Física (VENTORIM et all, 2011, p. 19)

Diante da leitura dos fascículos,  o 1º fascículo traz a potencialidade do estágio, que

se divide em quatro importantes pontos, o primeiro visa compreender a construção

da identidade e compromisso social docente; o segundo é a procura da colaboração

entre  ensino,  pesquisa  e  pratica  pedagógica  para  a  solução  dos  problemas

cotidianos nas escolas; o terceiro é a reflexão e a busca a respeito do enfrentamento

de problemas na formação docente; e por último,  mas não menos importante,  é

incentivar  a  reflexão  das  ações  colaborativas,  formação  inicial  e  continuada  do

professor, no qual se torna um ponto crucial para o nosso trabalho, que trata de

pesquisar essas relações colaborativas entre a universidade e as escolas-campo. 

Para que haja um melhor aproveitamento na aprendizagem docente, é de extrema

importância a interação com outras pessoas. As experiências, não só próprias, mas

as  do  próximo,  são  fundamentais  no  Estágio  Supervisionado.  As  relações

colaborativas  proporcionam  aos  estagiários  a  oportunidade  de  se  tornarem  um

profissional de qualidade. Por isso, é importante citar e ressaltar a relevância dessa

parceria que existe entre a escola e a Universidade. 

Compreendemos  que,  com  as  oportunidades  de  interagir  por  meio  das
atividades  supervisionadas  de  estágio  com  a  multifacetada  realidade
escolar,  os estudantes das  licenciaturas  refletem com e sobre  as ações
desenvolvidas na escola, ao mesmo tempo em que compõem a constituição
de seu próprio proceder na docência, uma vez que esse espaço representa
imprescindível momento de sua qualificação para e na prática, durante o
percurso da formação inicial. (CASOTTE, 2016, p. 60)

Com isso, percebemos o quanto as relações colaborativas são fundamentais, não só

para a formação inicial,  mas para a continuada dos professores/as. A supervisão

que  acontece  durante  os  estágios  supervisionados  proporciona  aos  professores

grandes aprendizados, possibilitando um melhor trabalho com os alunos durante a

trajetória nas escolas, promovendo outras experiências, formando um ciclo de troca

de conhecimentos.



4 ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados se desenvolveu por três eixos pensados a partir dos objetivos

principais  dessa  pesquisa.  A  divisão  focalizou,  em  primeiro  lugar,  relatar  os

conceitos e metodologias do estágio supervisionado de acordo com a narrativas dos

professores/as. Em segundo, pensamos em mostrar as relações colaborativas de

formação docente. E por último, analisar a ampliação de possibilidades de trabalho

para o estágio.

4.1  ESTÁGIO  SUPERVISIONADO:  NARRATIVAS  DOS/AS  PROFESSORES/AS

SOBRE CONCEITOS E METODOLOGIAS 

Essa sessão tem como objetivo apresentar e sistematizar os dados das entrevistas

realizadas com os/as professores/as regentes quanto ao que tem sido realizado no

Estágio  Supervisionado.  Tomamos como  referências  as  questões  5  e  6  que  se

encontram no Apêndice.

QUESTÃO  5  -  Quais  elementos  ainda  se  mostram  limitados  nessas  relações

interinstitucionais?
PROFESSOR1-A questão dos horários fixos nas escolas, as vezes pode ser algo que atrapalhe.

Aquele tempo contadinho de tal hora até tal hora, as vezes acaba não dando tempo de conversar

sobre o que deu certo e o que deu errado, sobre as avaliações.

PROFESSOR2- A questão do tempo. Não há da minha parte um tempo para sentar com eles e dar

o meu retorno.  Tem o e-mail, grupo do WhatsApp, mas não é a mesma coisa

PROFESSOR3- Os estagiários com os demais funcionários da escola. Por exemplo, as pedagogas

não têm contato com os estagiários da educação física, o que é diferente quando chega estagiários

da pedagogia, parece que a escola para ao recebe-los. Igual ao seminário [Seminário de Estágio

Supervisionado  em  Educação  Física],  nenhuma  pedagoga  foi  convidada.  Parece  que  há  uma

hierarquia. E não pode ser assim. Tem que ter uma parceria.

PROFESSOR4-Eu não sei nem se é limitado, mas muitas vezes, o estagiário tem que entender que

estamos aqui para acrescentar. Logo quando começa eu tenho uma conversa com eles e deixo

claro que todos ganham. Quando eles chegam, eles veem com a novidade, e aí as vezes eu penso,

opa,  porque  não  pensei  naquilo  antes.  Enquanto  eles  estão  na  escola  eu  percebo  eles  como

professores, mas eles não se enxergam como professores. E aí acho que tem que haver um pouco

essa quebra, porque acaba criando um distanciamento. Tem que ter uma parceria e quando eu falo



que um plano não vai dar certo não significa que sou ruim, significa que estou ali ajudando para que

dê certo 

PROFESSOR5- O que eu vejo mais é atitude, comportamento desses estagiários quando chegam.

Quando  eles  vivenciam  o  dia-a-dia  da  escola  eles  passam  a  ver  a  realidade  dos  contextos

escolares.

PROFESSOR6- No ponto de vista da participação dos alunos, ainda se vê alguns com dificuldade

de desenvolvimento, fora isso, não tenho o que falar.

QUESTÃO  6  -  Quais  as  principais  sugestões  quanto  ao formato  do  trabalho  no  que diz

respeito aos grupos de estagiários, planejamentos e a supervisão realizada? 
PROFESSOR1-O tempo é muito corrido, como eu já disse. Eu acho que tinha que ter mais tempo,

mais aulas, para ter o momento da prática e da conversa.  O planejamento eles entregam tudo

direitinho. O que mais atrapalha mesmo é a falta de tempo.

PROFESSOR2-  Que quando os alunos chegarem na escola, eles precisam procurar entender e

conhecer a turma que será trabalhada. E vivenciar o estágio da melhor forma que puder, se jogar

mesmo,  de cabeça.  Aproveitar  todos os ciclos do estágio  para  quando tiver  formado se  sentir

seguro para dar aula em todas as etapas.

PROFESSOR3-Aproximação maior dos estagiários na escola. Não temos tempo de planejar com

eles, e acaba sendo planejamento virtual. E eu acho que seria legal eles estarem aqui, para explicar

o que foi feito, o que será feito. Então essa falta do tempo, um pouco me incomoda. O retorno é algo

que me incomoda muito. Eu gosto de ter esse retorno e alguns estagiários as vezes mandam esse

retorno, mas não são todos. Por isso que essa ideia do seminário foi legal. Mas é uma pena que fica

restrito só a universidade e não envolve os demais sujeitos escolares.

PROFESSOR4- uma vez eu tive uma disciplina, que não era estagio supervisionado, mas fizemos

na escola. Se a aula era de 13 as 17 eu tinha que ficar o dia todo na escola, mesmo que não fosse

o meu horário. Porque eu também aprendo olhando. Então eu acho que se eles ficassem o horário

do estágio todo na escola estariam aprendendo mais. Vendo os outros grupos, conversando com os

professores, ver a rotina da escola.

PROFESSOR5-  Eu  admiro  essa  questão  de  organização.  Já  recebi  outras  faculdades,  e  a

organização da UFES eu não tenho o que reclamar.  

PROFESSOR6- Buscar sempre envolver  os alunos para que eles participem da aula,  trazendo

coisas que façam envolver os alunos na participação.

Compreendemos,  com as conversas,  que  a  qualidade  da metodologia  vivida  no

Estágio Supervisionado está relacionada ao tempo dos/as acadêmicos/as na escola.

Alguns professores relatam que esse tempo é curto, poderia ser ampliado quanto ao

período  de  permanência  a  longo  prazo,  ou  estendido  para  além  das  aulas  de

Educação Física, a fim de que os/as estagiários/as compreendam melhor a dinâmica



escolar em todo o turno de trabalho, desde a entrada até a saída dos/as alunos/as.

Além disso, discutem a qualidade do tempo vivido, que precisa ser trabalhado da

melhor  forma possível  para  que  cada  segundo  possa  ser  aproveitado  de  modo

significativo para todos envolvidos nesse processo de aprendizado. Tal como discute

Ventorim

As ações desta disciplina pressupõem uma concepção de formação e de
docência que se articula ao saber/fazer no próprio trabalho docente, que se
produz nas escolas e em outros espaços educativos. Os Estágios têm como
objetivos,  dentre  outros  aspectos,  a  observação,  o  planejamento,  a
intervenção e a avaliação de ações pedagógicas  nas escolas,  indicando
uma  aproximação  importante  do  licenciando  com  a  realidade  de  sua
atuação profissional (VENTORIM et all, 2011, p.16)

Outro assunto importante que os professores destacam, é a questão da avaliação

processual, do retorno sistematizado em relação ao aprendizado dos/as alunos/as e

das opções realizadas nas intervenções. Para os/as professores/as um dos objetivos

dessa aproximação é aprimorar a relevância do ensino para os/as estagiários/as e

qualificar  sua  intervenção  considerando  o  que  tem  sido  produzido  por  eles  em

diálogo  com  os/as  sentidos/as  da  prática  pedagógica  dos/as  professores/as

regentes.  Percebemos que a falta  de tempo é o principal  vilão nesse processo.

Os/as professores/as acreditam que isso afeta, de certo modo, o desenvolvimento

da  disciplina  para  com  os/as  estagiários/as.  Compreendemos,  assim,  que  uma

limitação  tem  sido  a  inexistência  de  um  tempo  adequado  para  realizar  os

planejamentos  e  avaliações.  Essa  também  tem sido  as  demandas  do  cotidiano

dos/as professores/as nas escolas. Como os Estágios acontecem em diálogo com

as  rotinas  escolas,  sofre  também  dos  mesmos  desafios  enfrentados  pelos/as

professores/as na Educação Básica.

Além disso, a relação com os demais funcionários das escolas também é um desafio

nesse processo, por se mostrar limitada aos olhos dos/as professores/as. Percebe-

se  que  os  estagiários  de  Educação  Física  não  se  envolvem  com  os  demais

funcionários da escola, se tornando um tanto a parte naquele local. Os professores

regentes acreditam que a questão do tempo do estagiário na escola campo pode ser

ampliada. A ideia é de que os estagiários permaneçam na escola campo durante

todo o turno escolar, mesmo havendo horários específicos de intervenção para cada

grupo. 



Os professores regentes consideram que esse processo não implica somente na

intervenção,  mas  em  conhecer,  também,  o  cotidiano  escolar.  Um  dos  objetivos

principais  dos  estágios  é  aproximar  a  universidade  da  escola  e  promover  aos

estagiários  a  oportunidade  de se  aproximar  do  contexto  escolar,  das  demandas

dos/as alunos/as e profissionais, do bairro, ampliando a âmbito de sua formação.

[...]  entendemos  que  os  saberes  relativos  à  formação  devem  estar
intimamente ligados à prática profissional docente. A formação inicial, além
da contribuição curricular, permite ao sujeito fazer uma nova interpretação
de suas experiências e redirecioná-las ao foco de sua formação, por isso a
importância  da  formação  e  da  disciplina  Estágio  Supervisionado
(VENTORIM, 2011, p.23).

Na universidade, os/as professores/as costumam organizar os grupos de alunos/as

considerando  o  número  de  escolas  ou  aulas  semanais  disponíveis  para  as

intervenções.  Essa organização é importante porque os/as alunos/as planejam e

realizam a prática pedagógica de modo coletivo, contribuindo tanto para os seus

processos  formativos  quanto  ampliando  as  possibilidades  pedagógicas  dos/as

professores/as das escolas,  uma vez que a logística  de um trabalho pensado e

realizado em grupo atende maiores possibilidades. 

Quanto aos modos de avaliar, geralmente se dá considerando portfolios, planos de

aula, seminários em PowerPoint apresentando a estrutura da escola e as aulas que

foram ministradas.  Além disso, eles mostram o quanto o estágio pode contribuir

para o desenvolvimento dos envolvidos, tanto para os/as estagiários/as, que serão

futuros professores, quanto para os/as professores/as regentes das escolas-campo

e professores/as supervisores/as da universidade. 

Compreendemos que essa conexão entre a universidade e a escola-campo, permite

um trabalho significativo e uma produção abrangente de conhecimentos para as

partes envolvidas nesse processo. As disciplinas possuem diferentes características,

que consideram tanto os contextos de atuação quanto os modos de condução de

cada professor/a. 



4.2  RELAÇÕES  COLABORATIVAS  DE  FORMAÇÃO  DOCENTE:  CONVERSAS

COM PROFESSORES/AS 

Esse tópico trata da relação colaborativa entre a universidade e as escola-campo

quanto  a  formação  docente.  Ao  considerar  o  roteiro  no  Apêndice,  tratamos das

questões 1, 2, 3 e 4.

QUESTAO  1  -  Há  quanto  tempo  tem  trabalhando  em  colaboração  com  os  Estágios

Supervisionados?

PROFESSOR1- Primeiro ano trabalhando em colaboração com a UFES

PROFESSOR2- Indo para o 4º ano

PROFESSOR3- Bastante tempo, acho que foi a partir de 2010. Não sei te dizer uma data precisa.

PROFESSOR4- 2 anos

PROFESSOR5- 5 anos

PROFESSOR6- 4 anos

Ao avaliar essa questão, compreendemos que tratamos de relações de colaboração

muito  heterogêneas  entre  os  professores  regentes  e  os  professores  de  Estágio

Supervisionado em Educação Física, que varia entre um semestre e 14 semestres.

Esse  dado  chama  atenção  para  uma  demanda  vivida  pelos  professores  da

universidade que ministram disciplinas de estágio supervisionado. Embora haja um

convênio entre a universidade e as redes estadual e municipal, as parcerias entre os

professores da escola e da universidade se mantém considerando uma série de

elementos. 

Destacamos, dentre eles,  o desejo dos professores das escolas em compartilhar

esse momento de formação, uma vez que nem todos os professores do entorno da

universidade aceitam participar. Outro elemento é a compatibilidade de horários das

aulas de educação física nas escolas nos mesmos dias em que são realizadas as

com as aulas das disciplinas de estágio na universidade, uma vez que em outros

dias e horários os acadêmicos participam de outras disciplinas.



QUESTÃO  2  -  Quais  as  contribuições  na  sua  formação?  Há  ampliação  quanto  aos

conteúdos, metodologias e estratégias de avaliação para você?
PROFESSOR1- Sim, há uma grande contribuição, sempre falo com a professora supervisora que

eu  recebo  mais  do  que  eles,  por  que  há  um  distanciamento  muito  grande  entre  nós  e  a

universidade, e as vezes não tenho tempo de ler um livro novo, fico distante do acadêmico, e os

estagiários  trazem coisas  novas,  as vezes  o  mesmo conteúdo que  eu  estou  trabalhando eles

trabalham de forma diferente.

PROFESSOR2- Com  certeza,  acredito  que  os  estagiários  chegam  nas  escolas  prontos  para

aprender e para ensinar também. Mesmo com a nossa formação continuada como professor eles

veem para complementar. Eles sempre trazem coisas novas, e aí a gente fica atento a isso, para

sempre ficar no ritmo deles.

PROFESSOR3-Fizemos uma roda de conversa semestre passado, para avaliar essa pratica. Foi

bastante interessante, porque eu relatei isso. A gente aprende muito. Como eu estou aqui há muito

tempo, dentro da escola, e no começo eu me envolvia mais em congresso, mestrado, mas depois

que tive filho eu dei uma parada, e aí quando os estagiários vêm para cá, eles dão esse gás de

novo. Trazendo coisas diferentes e fazendo a gente repensar nossa pratica. 

PROFESSOR4- Eu e o professor supervisor gostamos de falar que é uma parceria, tanto com os

estagiários quanto com o professor. As vezes a gente está na escola e esquece toda essa coisa do

teórico e o estagiário vem com o teórico, e faz a gente lembrar algumas coisas. Com essa teoria

trazida  por  eles,  retomei  até  algumas  leituras.  E  quando  eles  chegam  é  interessante  porque

conhecendo métodos novos, coisas novas.

PROFESSOR5- Para  minha formação,  eu trato  da orientação para  os estagiários,  pela  minha

experiência. A cada dia que passa temos uma experiência nova.

PROFESSOR6- Tem  algumas  novidades  de  alguns  conteúdos  que  eles  apresentam,  e  isso

colabora.

QUESTÃO 3 - Quais as contribuições para você quanto a ampliação de saberes e fazeres na

relação com os/as estagiários/as e com o/a professor/a supervisor/a da disciplina?

PROFESSOR1-  Foi o que eu disse anteriormente,  as vezes já estamos sem ideias novas,  e o

estagiários chegam com todo o gás, trazendo novidades que ampliam nosso modo de trabalho, e

isso é legal.

PROFESSOR2-Há  uma colaboração  com os  estagiários  e  com  o  professor  supervisor.  Tenho

trabalhado  com  outras  universidades  que  eu  vejo  que  essa  aproximação  não  existe  entre  o

estagiário e o professor supervisor, o professor supervisor com a escola. E eu vejo que quando não

há a  cobrança  dos  professores,  os  alunos  ficam mais  perdidos.  E  isso  não  acontece  com os

estagiários da UFES, porque os supervisores estão sempre presentes.

PROFESSOR3- Essa troca de experiência.  Como no seminário que teve.  É sempre gratificante

essas trocas e essa relação.

PROFESSOR4- Eu acho que tem sim, alguns estagiários né, porque sabemos que não são todos.

Então  com  certeza  tem  esse  conhecimento,  como  estou  fora  da  universidade  não  estou  me

atualizando, porque não dá tempo, e eles estão. Quando vem os estagiários focados, com certeza



há colaboração com a aprendizagem sim.

PROFESSOR5- As  atividades  que  são  trazidas  têm  coisas  novas  na  qual  a  gente  vai  se

atualizando, mas essa questão de se atualizar.

PROFESSOR6- Na medida que apresenta conteúdos novos, isso contribui para a ampliação dos

saberes. Isso para mim é positivo. Então eu acho isso importante e enriquecedor.

Ao discutir sobre a contribuição do estágio supervisionado para os/as professores/as

regentes,  a  partir  da  Questão  2,  compreendemos  que  há  ampliação  de

conhecimentos,  conteúdos  e  metodologias  potencializadas  pelos  estágios

supervisionados, uma vez que as demandas cotidianas dos contextos escolares são

ampliadas  para  diferentes  aspectos  na  parceria  realizada.  Assim,  a  mediação

realizada  com  os  estágios  são  um  renovo  quanto  a  outras  oportunidades  de

planejar, fundamentar e experimentar outros elementos com os/as alunos/as. Desse

modo,  a  mediação  realizada  nas  escolas  amplia  os  conhecimentos  dos/as

estagiários/as,  que  estão  em  constante  aprendizado,  e  dos/as  professores/as  e

demais profissionais envolvidos. 

Também compreendemos,  com as Questões 2 e 3,  que a  formação continuada

acontece a todo momento, em diálogo com as propostas dos/as estagiários, o que

nos mostra a importância da escolha de conteúdos pouco convencionais e do uso de

novas  estratégias  e  atividades nos  campos  de estágio.  Também é realizada na

mediação  permanente  com  os/as  professores/as  supervisores/as  que

problematizam,  acompanham e  orientam  os  projetos  realizados,  trazendo  novas

possibilidades em diálogo com a produção acadêmica da área.

A disciplina Estágio Supervisionado assume um papel norteador/articulador
dos cursos de formação de professores e apresenta-se como uma prática
teórica que prepara para uma prática transformadora da atual sociedade,
tendo a formação inicial como ponto de partida. Esse processo atinge não
somente os acadêmicos, mas também os professores das escolas-campo,
já  que  proporciona  um processo  de  formação  continuada por  permitir  a
esses professores acesso a conhecimentos produzidos no meio acadêmico.
(VENTORIM et all, 2011, p. 28)

As  respostas  dos  professores  para  essas  questões,  nos  faz  identificar  que  há

grandes aproveitamentos dos estagiários em relação as intervenções. Foi possível

perceber que o Estágio Supervisionado renova a prática de cada um, possibilitando

inovações, aprendizados, e uma abrangente troca de conhecimento. Os professores



acreditam  que  o  estágio  supervisionado  tem  sido  aproveitado  para  ambas

formações,  formação  inicial  e  continuada, percebemos  que  eles  acreditam  na

formação continuada através das intervenções dos estagiários. 

Os/as entrevistados/as percebem as contribuições em relação a buscar o novo para

si e para seus alunos, além da teoria que o estagiário consegue levar consigo para o

campo da prática. Sendo assim, é possível identificar a satisfação que existe em

receber os estagiários.

QUESTÃO 4 - Quais as suas principais contribuições na formação dos sujeitos que você

recebe?

PROFESSOR1- Eu vi que alguns estagiários acharam importante a minha partição nas aulas, eles

se sentem mais seguros com isso.  Não é porque os estagiários estão dando aula que eu não

precise estar presente, pelo contrário.

PROFESSOR2- Eu vejo as limitações e tento ajudar nesse ponto. Quando eu vejo que o professor

supervisor dar conta, eu não me meto muito. Mesmo entendendo um pouco, eu tento ficar por fora

das discussões acadêmicas.  Procuro transmitir aquilo que eu mais domino, que são as questões

das aulas, as demandas da escola. 

PROFESSOR3- Acho que é a forma de lidar com o grupo, quando há insegurança, frustrações por

não ter dado certo alguma atividade, e aí eu tento mostrar aquilo que deu certo, um olhar diferente,

para além do EF, das demandas do professor em geral.  Então acho que contribuo mais nesse

aspecto de orientar, de retorno. 

PROFESSOR4- Meu jeito de trabalhar com eles é através de projetos, que já estão prontos. Então

eu peço ao supervisor que continuem o trabalho que estou fazendo, porque o estagiário vem e vai,

então se  não tiver  uma linha depois  fica  sem sentido.  No  projeto  atual,  alguns  alunos ficaram

perdidos, não sabiam o que dariam, então eu os ajudei a pensar, planejar e atuar.

PROFESSOR5-  Na questão da vivência, através da experiência que tenho como profissional.  A

formação de bons profissionais é o meu objetivo.

PROFESSOR6- Eu dou uma aula, e não tenho uma quantidade de aulas boa para ensinar para os

estagiários, e isso se torna um pouco limitador. E aí tento mostrar a forma como trabalho.

Ao avaliar as contribuições dos estágios supervisionados para os sujeitos, parece

muito  clara  a  importância  dessa  relação  para  os/as  estagiários,  a  fim  de  que

compreendam suas possibilidades de atuação na mediação realizada com a escola

e  a  universidade.  Como  discutido  a  partir  da  Questão  4,  destacamos  que  os

estagiários têm uma grande oportunidade de aprender as demandas docentes nas

escolas-campo, tendo como grandes incentivadores os/as professores/as regentes,

que  além  de  ensinar  com  suas  opções,  dão  liberdade  para  que  eles  possam



escolher conteúdos e aulas a serem trabalhadas durante as intervenções, por isso é

relevante essa troca de conhecimento. Os/as professores/as supervisores também

atuam  colaborando  com  os  planejamentos,  incentivando  os/as  escolares  a

participarem das aulas, e problematizando outras possibilidades de condução com o

grupo. Nesse caso, para além das demandas mais técnicas da Educação Física,

estamos tratando de formação em sentido amplo, de cidadãos políticos e éticos.

Com o auxílio  dos/as  professores/as,  os  alunos constroem planos de aula/curso

durante a disciplina. Essa etapa tem como objetivo ajudar o estagiário a intervir na

escola campo. Percebemos que com organização, as possibilidades de pensar em

sequencias didáticas articuladas é maior, assim como a compreensão de que nem

tudo  o  que  é  planejado  é  realizado,  tanto  pelos/as  estagiários  quanto  pelos/as

professores/as.  Além  de  tudo,  os  estagiários  contam  com  a  supervisão  dos

professores  da  Universidade,  onde  faz  toda  diferença  no  decorrer  da  disciplina.

Considerando que o trabalho aqui apresentado tem o objetivo de mostrar o estágio

na  perspectiva  do  professor  da  escola-campo,  é  importante  falar  do  que  já  foi

narrado a respeito das experiências dos estágios. 

A formação constitui-se por auto-formação, onde o formador forma-se a si
próprio  através  de  uma  reflexão  sobre  os  seus  percursos  pessoais  e
profissionais; hetero-formação, em que o formador forma-se na relação com
os  outros,  numa  aprendizagem  conjunta;  e  eco-formação,  no  qual  o
formador se forma através das coisas: dos saberes, das técnicas, e da sua
compreensão crítica (NÓVOA, 2004, p. 16).

É interessante destacarmos a vontade que o professor sente em contribuir para a

formação  docente  dos  estagiários,  além  de  ceder  suas  aulas,  levando  em

consideração a quantidade reduzida de aulas que um professor de Educação Física

possui, isso ocorre porque eles acreditam que estão contribuindo para uma melhor

formação docente. Os entrevistados entendem que receber os estagiários os fazem

a  ter  uma  maior  responsabilidade  com  o  trabalho.  O  Estágio  Supervisionado,

portanto,  apresenta-se  não  em  caráter  restrito  de  “modelar”  e/ou  “consertar”

supostas práticas equivocadas, mas com o intuito de “[...]  colocar em análise os

diferentes modos de fazer a Educação Física escolar” (VENTORIM et al., 2011, p.

47).



Também destacamos o valor dado aos professores entrevistados a esse momento,

uma vez que procuram estar presentes nas intervenções, dialogando, criticando e

dando o suporte necessário aos estagiários que estão sendo recebidos. Visto que

existe a questão do estágio supervisionado as vezes se tornar a hora de descanso

dos/as  professores/as  regentes,  e  não  é  o  que acontece  com os colaboradores

nesse curso de Licenciatura.

As  intervenções  que  ocorrem  durante  a  disciplina  de  Estágio  Supervisionado,

proporciona aos estagiários a oportunidade de amadurecer profissionalmente com

as experiências dos colegas, com as vivências, tendo em vista a relevância de se

aprender não só com os acertos, mas também com os erros. Alguns autores ainda

afirmam que para um bom resultado, formar um bom aluno, vai além de apenas

observações,  que as  intervenções são fundamentais,  a  relação com o professor

regente  da  turma,  com o professor  da  disciplina,  com a escola,  com os  alunos

também faz toda diferença nesse processo. 

4.3 AMPLIANDO POSSIBILIDADES DE TRABALHO

Essa sessão da pesquisa considera as perguntas 7 e 8 do Apêndice e trata das

sugestões para novas possibilidades de trabalho.

QUESTÃO 7 - Quais espaços e tempos de formação podem ser potencializados para ampliar

a relação colaborativa entre os sujeitos das escolas e da universidade?

PROFESSOR1- Se tivesse uma carga maior na escola seria ótimo, um dia para dialogo, conversas

sobre o estágio.

PROFESSOR2- Eventos  que  reúnam  os  professores,  estagiários,  para  que  possamos  discutir

coisas em comum, que aí dá um gás para os professores. Como o seminário que participei, achei

muito valioso, e acho que deve ser mantido.

PROFESSOR3- A questão do seminário, como falei.

PROFESSOR4- O seminário que fizeram, foi maravilhoso, achei muito legal a ideia. Só que quando

ocorreu a apresentação deles, não deu para estarmos presentes em todos. Acho muito importante

isso acontecer. Outra coisa que acho legal é a questão do professor está presente, para dúvidas, e

tudo mais. Já em outras faculdades não tem esse contato do professor supervisor.   

PROFESSOR5-Eu  vejo  que  falta  tempo,  tem  que  seguir  um  calendário  da  escola  e  tal.  E  o



feedback. A gente trabalha com eles e tal, mas a gente não sabe sobre as experiências deles, não

volta para nós, o que foi bom, o que foi ruim.  

PROFESSOR6-  Buscar realizar  mais eventos com os alunos.  Temos uma atividade sempre no

início do semestre, do ano, um festival de atletismo. E trazer mais eventos assim seria legal. Como

a realização de seminários também, que é importante para debater sobre a E.F.

QUESTÃO 8 - Quais sugestões para que suas experiências de formação continuada sejam

potencializadas?
PROFESSOR1- O grupo do semestre passado trouxe o frisbee, eu conhecia pouco, e como eles

trouxeram esse novo, eu percebi que podia trabalhar esse conteúdo nas escolas, e aí eu vi que eu

aprendi muito e fiquei apta a dar uma aula de frisbee, acredito que isso faça parte da formação

continuada.

PROFESSOR2- Eu tenho acompanhado algumas formações de professores, e eles relatam que os

estagiários contribuem muito para a formação, e os que não tem estagiários gostariam muito de ter.

PROFESSOR3- Claro que contribui.  Eu cheguei no seminário,  fiquei super motivada, e aqui na

escola, o ano passa e a gente vê que não fez nada. Então essa relação potencializa muito a nossa

formação.

PROFESSOR4- A  nossa  formação,  geralmente  relacionado  ao  estagiário,  acaba  sendo

individualizado, então acaba sendo potencializado sim, porque quando eles trazem algo novo eu

acabo  tendo  que  pesquisar  algo  novo  que  eu  não  sabia,  então  acaba  tendo  uma  formação

continuada, por que eu preciso ir atrás do conhecimento. No semestre passado tinha um rapaz que

eu vivia tendo que pesquisar, porque ele aparecia com diversos esportes radicais, por que não

posso  só  deixar  o  estagiário  dar  o  conteúdo,  eu  preciso  saber  daquilo  também.  Saímos  da

faculdade,  não  sabendo  todas  as  regras  dos  esportes.  O  estágio  supervisionando  vem  para

confrontar o que aprendemos na teoria sobre a prática 

PROFESSOR5- Acabamos  ficando  muito  limitados  a  escola,  apenas.  E  as  vezes  quando

acontecem coisas diferentes, ficamos de fora.

PROFESSOR6-  Acho  que  a  busca  de  realização  de  seminários,  para  que  possamos  debater,

aprofundar a temática da E.F., como uma forma de colaborar.

Quanto a Questão 8, os/as professores/as ressaltam a importância das escolhas de

conteúdos diferenciados e de momentos compartilhados para além das aulas e dos

contextos vividos nas escolas. Destacam a iniciativa dos Seminários Integradores,

realizadas nos quatro últimos anos com os professores de estágio, das escolas e de

outras disciplinas; e do Seminário de Estágio Supervisionado em Educação Física,

realizado  com  os/as  professores/as  das  escolas  e  do  estágio.  Esses  eventos

consistem em oportunidades de realizar uma síntese das contribuições dos grupos e

uma avaliação de novas possibilidades de trabalho. É interessante citar que os/as



professores/as  gostaram  de  saber  que  há  possibilidade  de  ocorrer  outros

seminários. 

A formação continuada nos estágios atinge, principalmente, os professores regentes

e  supervisores,  onde  os  mesmos  aprendem  a  cada  mediação  realizada.

Acreditamos que o estágio seja isso, essa troca de experiências e conhecimento,

onde o enriquecimento do trabalho é grande, e ambas as partes, professores/as e

estagiários/as são atingidos.  Mas não é só isso,  a  elaboração dos portfólios,  as

apresentações  das  intervenções,  fazem  parte  da  formação  continuada  dos

professores. É quando os professores visualizam o que conseguiram passar para

seus  estagiários,  e  podem ter  o  retorno  que  precisam para  melhorar  sempre  a

disciplina. Além disso, os professores podem ter a oportunidade de aprender sempre

com seus estagiários.

Encontra-se, então, o aluno-estagiário na condição de professor/sujeito ativo
de  suas  práticas,  que  constrói  sua  história  e  experiência  por  meio  da
vivência  articulada  à  investigação  e  reflexão  do  trabalho  realizado,
buscando encontrar as melhores possibilidades de desenvolver os trabalhos
com a disciplina (SANTOS, 2016, p.17)

Analisando  essas  respostas,  percebemos  que  os  professores  entrevistados

acreditam que a maior contribuição para a ampliação dos saberes e fazeres nas

relações  colaborativas  vai  além  das  responsabilidades  dos  estagiários,  ter  uma

supervisão adequada  e  comprometida  tem  grande  relevância.  E  é  importante

destacar que quando a supervisão não atinge a perspectiva dos/as professores/as, o

estágio acaba não se tornando proveitoso, se tornando algo frouxo, apenas para

atingir  a  carga  horaria  obrigatória.  Visto  isso,  analisamos  que  os  estagiários

procuram melhorar sempre suas práticas se empenhando para que os conteúdos

que  estão  sendo  trabalhados  nas  escolas  possam  ter  grande  valor  para  a

aprendizagem, dos estagiários e dos alunos.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível finalizar esse trabalho de conclusão de curso, com a sensação de dever

cumprido,  e  claro  com  a  certeza  de  que  o  trabalho  realizado  nos  Estágios

Supervisionados é de grande relevância para os estagiários, professores/as regente

e professores/as supervisores e por isso as mudanças propostas pelos entrevistados

serão analisadas em sua potencialidade para todos os envolvidos nesse processo. 

A caminhada para o aperfeiçoamento das relações colaborativas entre as escolas e

a  Universidade  é  longa,  mas  gratificante.  Reconhecemos  que  os  Estágios

Supervisionados  já  são  importantíssimos  durante  a  formação  docente,  e

compreendemos  que,  a  partir  das  narrativas  docentes,  podemos  buscar  suprir

coletivamente as lacunas existentes e ampliar os modos de formação possíveis no

tempo presente.

 

A elaboração dessa pesquisa,  nos possibilitou enxergar  as demandas existentes

para  os  Estágio  Supervisionados  de  acordo  com a  visão  dos/as  professores/as

regentes das escolas campo, compreender o que tem sido produzido em periódicos

e, assim, ressaltamos o quanto aprendemos. De modo específico, a oportunidade de

escrever  academicamente  foi  uma  das  limitações  que  buscamos  superar  e  o

amadurecimento  dos  dados  e  análises  da  pesquisa.  Quanto  a  isso,  ainda  resta

problematizar:  quais  as  contribuições  dos  Estágios  Supervisionados  para  os/as

acadêmicos/as?  Eles  preocupam-se  com  os  diferentes  modos  de  formação  dos

demais  sujeitos,  tais  como  alunos/as,  professores/as  regentes,  professores/as

supervisionares/as?  De  que  maneira  compreendem  que  os  estágios  podem  ser

potencializados?  

Esperamos que essa pesquisa possa contribuir para outros trabalhos que envolvem

essa temática e que  os estágios supervisionados, da UFES especificadamente, se

tornem  cada  vez  mais  diferenciados,  de  modo  que  os/as  estagiários/as,  os/as

alunos/as  e  professores/as  reconheçam  o  conhecimento  adquirido  ao  longo  da

disciplina e das intervenções.   
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APÊNDICE

QUESTIONÁRIO/ROTEIRO DAS CONVERSAS

1 Dados gerais

Nome: 

Instituição de formação e ano:

Pós-graduação e ano:

2 Relações colaborativas

1 Há  quanto  tempo  tem  trabalhando  em  colaboração  com  os  Estágios

Supervisionados?

2 Quais  as  contribuições  na  sua  formação?  Há  ampliação  quanto  aos

conteúdos, metodologias e estratégias de avaliação para você?

3 Quais as contribuições para você quanto a ampliação de saberes e fazeres

na relação com os/as estagiários/as e com o/a professor/a supervisor/a da

disciplina?

4 Quais  elementos  ainda  se  mostram  limitados  nessas  relações

interinstitucionais?

5 Quais as suas principais contribuições na formação dos sujeitos que você

recebe?

3 Ampliando possibilidades de trabalho

a) Quais  as  principais  sugestões  quanto  ao  formato  do  trabalho  no  que  diz

respeito aos grupos de estagiários, planejamentos e a supervisão realizada?

b) Quais  espaços  e  tempos  de  formação  podem  ser  potencializados  para

ampliar  a  relação  colaborativa  entre  os  sujeitos  das  escolas  e  da

universidade?

c) Quais sugestões para que suas experiências de formação continuada sejam

potencializadas?
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