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RESUMO 

 

Apresenta um estudo de abordagem qualitativa, de cunho exploratório, que se valeu da 

pesquisa de revisão, no intuito de realizar uma análise crítico-reflexiva acerca da 

importância do estágio supervisionado para a vida do bacharelando em Educação Física. 

Para tanto, investigou-se quais os principais benefícios, os maiores problemas e o que é 

possível ser melhorado no estágio supervisionado oferecido aos futuros profissionais de 

Educação Física de acordo com a literatura especializada e com o ponto de vista de suas 

autoras. Como resultados, aponta que o estágio supervisionado traz enormes benefícios 

à formação da identidade para a construção de saberes e o desenvolvimento da 

criticidade e consciência de direitos e deveres dos futuros profissionais de Educação 

Física. Revela problemas, tais como: a ausência de um campo consolidado no âmbito do 

lazer na Grande Vitória que seja usado nos estágios supervisionados de Educação Física 

para os bacharelandos da Ufes; a ocorrência de casos nos quais o estagiário tem de 

assumir (ilegalmente) funções que são dos profissionais qualificados e formados; e a 

existência de estágios supervisionados que investem pouco na formação crítica e 

pesquisadora dos estagiários. Conclui pela necessidade de maior articulação entre os 

Conselhos Regionais de Educação Física e as IES e do aprofundamento de novos 

estudos que se debrucem sobre as diversas lacunas existentes no âmbito do estágio 

supervisionado dos bacharelandos em Educação Física, no intuito de melhorá-lo 

continuamente. 

 

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Educação Física. Identidade. 

  



 

 

RESUMEN 

 

Se presenta un estudio de abordaje cualitativo, de cuño exploratorio y que se valió de la 

investigación de revisión con el propósito de realizar un análisis crítico-reflexivo acerca 

de la importancia del estadio supervisado para la vida del bachillerato en Educación 

Física. Para ello se investigó: cuáles son los principales beneficios, los mayores 

problemas y lo que es posible ser mejorado en la etapa supervisada ofrecida a los 

futuros profesionales de Educación Física y acuerdo con literatura especializada y con el 

punto de vista de sus autoras. Como resultados apuntan que la etapa supervisada trae 

enormes beneficios en la formación de la identidad, para la construcción de saberes, y 

para el desarrollo de la criticidad y conciencia de derechos y deberes de los futuros 

profesionales de educación física. En el caso de los bachillerato de la UFES, se descubre 

problemas como: la ausencia de un campo consolidado en el ámbito del ocio en la Gran 

Victoria que pueda ser utilizado en las etapas supervisadas de Educación Física para los 

bachilleres de la UFES; la ocurrencia de casos en los que el pasante tiene que asumir 

(ilegalmente) funciones que son de los profesionales cualificados y formados; y la 

existencia de prácticas supervisadas que invierte poco en la formación crítica e 

investigadora de los pasantes. Concluye por la necesidad: de una mayor articulación 

entre los Consejos Regionales de Educación Física y las IES; de la profundización de 

nuevos estudios que se centran en las diversas lagunas existentes en el ámbito de la 

etapa supervisada de los licenciados en Educación Física con el fin de mejorarlo 

continuamente. 

 

 

Palabras-clave: Etapa supervisada. Educación Física. Identidad. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

It presents a qualitative study of an exploratory nature and that used the research of 

review with the intention of performing a critical-reflexive analysis about the 

importance of the supervised internship for the life of the baccalaureate in Physical 

Education. For that, we investigated: what are the main benefits, the biggest problems 

and what is possible to be improved in the supervised stage offered to the future 

professionals of Physical Education and according to specialized literature and the 

viewpoint of its authors. As results show that the supervised stage brings enormous 

benefits in the formation of identity, for the construction of knowledge, and for the 

development of criticality and awareness of the rights and duties of future physical 

education professionals. It reveals problems such as: the absence of a consolidated 

campus in the area of leisure in Greater Victoria that can be used in the supervised 

stages of Physical Education for the Bachelor of UFES; the occurrence of cases in 

which the trainee has to assume (illegally) duties that are of the qualified and trained 

professionals; and the existence of supervised internships that invest little in the critical 

training and research of trainees. It concludes by the necessity: of a greater articulation 

between the Regional Councils of Physical Education and the IES; the deepening of 

new studies that address the various gaps in the supervised stage of bachelor's degree in 

Physical Education in order to improve it continuously. 

 

Keywords: Supervised internship. Physical education. Identity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estágio curricular supervisionado possui grande importância para o futuro professor 

de Educação Física, tanto da escola quanto da academia, uma vez que, segundo Vilela e 

Both (2016, p. 46), a prática exercida no estágio supervisionado corresponde a um “[...] 

elemento complementar e essencial à formação inicial, uma vez que o mesmo é 

caracterizado como um dos principais momentos da socialização profissional, dotado de 

comprometimento, experiência e valores agregados para atuação futura”. 

 

Duas grandes vantagens que o estágio traz aos estudantes do ensino superior são estas: 

permitir que eles construam saberes que podem ser fundamentais para a vida 

profissional; levá-los a viver situações que contribuirão para construir sua identidade 

profissional (PELOZO, 2007). Isso porque, no estágio supervisionado, o futuro 

profissional começará a exercitar sua função e aprender mais sobre ela, vendo pontos 

positivos e negativos que podem ajudá-lo a crescer profissionalmente. 

 

Como exemplo da contribuição que o estágio (supervisionado ou não) pode trazer à 

formação da identidade do futuro educador físico, é possível citar as escolhas 

individuais e as aptidões das autoras deste trabalho. Enquanto uma optou por estagiar na 

área de musculação, a outra preferiu focar as lutas, com especial interesse no jiu-jitsu, 

comprovando como o estágio e a escolhas feitas pelos estagiários podem auxiliar na 

formação profissional e da personalidade dos estagiários. 

 

Diante dessas e de outras implicações que o estágio supervisionado pode trazer para a 

vida profissional dos futuros bacharéis em Educação Física, optou-se por realizar uma 

pesquisa de revisão que localizasse e analisasse o que a literatura especializada da 

Educação Física traz sobre essa questão. Nesse sentido, o objetivo geral deste estudo é 

desenvolver uma análise crítico-reflexiva acerca da importância do estágio 

supervisionado para a vida do bacharelando em Educação Física, isto é, do futuro 

professor de Educação Física que trabalhará em diversos âmbitos profissionais da área, 

excetuando-se as escolas. Como objetivos específicos, apresentam-se os seguintes: 

identificar os principais benefícios do estágio supervisionado na formação da identidade 
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do futuro profissional de Educação Física; discriminar os principais problemas no 

estágio supervisionado apontados pela literatura especializada; sugerir melhorias para o 

estágio supervisionado oferecido nos cursos de Educação Física. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa corresponde a um estudo de abordagem qualitativa, de cunho 

exploratório, que se vale da pesquisa de revisão. Dizer que uma pesquisa tem 

abordagem qualitativa é, segundo Loureiro e Queiroz (em fase de pré-publicação com 

data prevista para julho de 2019)1, adotar um termo genérico que indica que: os dados a 

serem utilizados na realização do estudo estão sendo recolhidos e utilizados em seus 

pormenores descritivos; os dados são obtidos no contexto natural onde se encontram; 

não há a pretensão de controlar variáveis como uma pesquisa experimental buscaria 

fazer. Além disso, o termo qualitativo é empregado por haver a compreensão de que tal 

pesquisa “é infinitamente criativa e interpretativa. A tarefa do pesquisador não se 

resume a deixar o campo levando pilhas de materiais empíricos e então redigir 

facilmente suas descobertas. As interpretações qualitativas são construídas” (DENZIN; 

LINCOLN, 2006, p. 37). 

 

Ela é de cunho exploratório porque permitirá maior familiaridade com o tema e tem 

“[...] como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores” (GIL, 2011, p. 27), sem falar que um estudo exploratório pode 

ajudar a preencher uma lacuna que porventura exista sobre a temática estudada. Isso 

ocorre porque as consultas previamente realizadas pelas autoras deste trabalho 

indicaram que até existe bastante coisa produzida sobre estágio supervisionado na área 

do conhecimento da Educação Física, mas muito pouco dedicado ao curso de 

bacharelado em Educação Física. 

                                         
1 LOUREIRO, Walk; QUEIROZ, Paulo Pires de. O ensino de saúde na prevenção ao uso de drogas em 

escolas da rede municipal de Cariacica, no estado do Espírito Santo: itinerários de uma pesquisa em 

desenvolvimento. In: CONGRESSO IBERO-AMERICANO EM INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA, 8., 

2019, [Lisboa: s.n., 2019]. 



6 
 

 

 

 

A pesquisa de revisão fez-se necessária por conta dessa dificuldade inicial das autoras 

em encontrar fontes que analisassem o estágio supervisionado do bacharelando em 

Educação Física. Esse método de pesquisa é adotado quando o pesquisador quer valer-

se de material que já tenha sido publicado por meio de pesquisas realizadas por outros 

autores, sejam livros, sejam artigos publicados em periódicos científicos (GIL, 2011). 

No caso específico deste estudo, a pesquisa de revisão também serviu, conforme será 

visto mais adiante, para demonstrar a pequena quantidade de investigações realizadas 

sobre o estágio supervisionado dos alunos do curso de bacharelado em Educação Física 

no Brasil, situação que aponta a necessidade de mais estudos para sanar essa lacuna na 

área do conhecimento. 

 

 

2.1 ITINERÁRIOS DA PESQUISA REALIZADA 

 

Para realizarem este estudo, as pesquisadoras fizeram um levantamento no Qualis 

Periódicos, constante na Plataforma Sucupira, para selecionar quais revistas científicas 

seriam consultadas na busca por identificar artigos que apresentassem em seu corpo a 

expressão “estágio supervisionado”. Como critério de escolha, as autoras optaram por 

incluir na pesquisa apenas revistas classificadas no Qualis Periódicos, como A1, A2 e 

B1, que tivessem artigos publicados em língua portuguesa e cujo acesso fosse livre. A 

opção por pesquisar apenas periódicos classificados do estrato B1 para cima deve-se ao 

fato de essas revistas serem aquelas que apresentam maior impacto no âmbito da 

produção intelectual da Educação Física brasileira. 

 

Com base nos critérios de inclusão definidos, as revistas selecionadas (e a respectiva 

avaliação no Qualis Periódicos) foram as seguintes: Movimento (A2), Educación Física 

y Ciencia (B1), Motriz: Revista de Educação Física (B1), Revista Brasileira de Ciências 

do Esporte (B1), Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (B1), Revista da 

Educação Física – que mudou de nome para Journal of Physical Education – (B1). 
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2.2 DADOS DA TRIAGEM REALIZADA 

 

Foram localizados mais de 40 textos que foram triados por meio da apreciação de seus 

resumos. Após o descarte de dez deles que não apresentavam elementos que 

justificassem sua leitura integral, as autoras procederam a uma sistemática revisão dos 

30 artigos restantes, quando perceberam que apenas 12 manuscritos se referiam 

especificamente sobre “estágio supervisionado” no campo de atuação dos futuros 

bacharéis em Educação Física. Esses textos serão apresentados mais à frente, na seção 

resultados, por meio da citação e da análise dos trechos que foram considerados úteis 

para a realização deste estudo. 

 

Como o leitor poderá observar mais adiante, além das 12 pesquisas publicadas citadas 

anteriormente, as autoras incorporaram outros textos (artigos de outras revistas, livros e 

legislação) que elas encontraram no decorrer da revisão de literatura realizada, quando 

perceberam que eles traziam elementos interessantes para esta análise. Enunciados os 

passos que foram dados na construção deste estudo, a seção a seguir discorrerá sobre os 

dados que foram obtidos, bem como será feita uma análise deles. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Conforme já sinalizado, esta seção apresentará os dados obtidos e a análise que as 

autoras fizeram com base neles. Para tanto, esta parte do texto foi estruturada de 

maneira a tentar dar respostas aos objetivos específicos já apresentados na introdução 

deste trabalho de conclusão de curso. Entretanto, seria pouco produtivo realizar essa 

empreitada se as autoras não apresentassem, ainda que brevemente, quais as diferenças 

existentes entre estágio supervisionado e estágio não supervisionado. 

 

A legislação brasileira dispõe, regulamenta e trata as especificidades do estágio 

supervisionado em solo nacional por meio da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 

(BRASIL, 2008), que aponta: 
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Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 

educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 

da educação de jovens e adultos. 

§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 

itinerário formativo do educando. 

§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento 
do educando para a vida cidadã e para o trabalho (BRASIL, 2008). 

 

Além disso, a referida legislação aponta que o estágio poderá ser obrigatório ou não 

obrigatório, dependendo das diretrizes, da modalidade e da área do curso e do projeto 

pedagógico de cada curso. O que diferencia estágio obrigatório de não obrigatório é 

que, no primeiro caso, o estágio compõe requisito obrigatório para a aprovação em 

disciplina e obtenção de diploma e, no segundo, o estágio não é obrigatório e é 

desenvolvido como atividade opcional que está para além daquela considerada 

obrigatória na grade curricular do curso do aluno (BRASIL, 2008). 

 

Em 14 de dezembro de 2010, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Universidade Federal do Espírito Santo publicou a Resolução nº 74/2010 em 

consonância com a lei federal supracitada, deixando claro seu entendimento de que 

 

Art. 1º. O Estágio Supervisionado Curricular é um momento de 

aprendizagem e um componente curricular integrante dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de Graduação da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), de natureza articuladora entre ensino, pesquisa e 

extensão, objetivando capacitar o graduando para ação-reflexão-ação (UFES, 

2010). 

 

Nessa mesma resolução, é comentada a possibilidade de os alunos realizarem estágios 

curriculares supervisionados, sejam obrigatórios, sejam não obrigatórios. Conforme já 

foi esclarecido, por meio da Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008), o que diferencia estágio 

obrigatório do não obrigatório é que o primeiro é pré-requisito para a obtenção de 

diploma, sendo dignos de nota os critérios definidos pela Ufes na Resolução nº 74/2010, 

nos arts. 3º e 4º sobre os critérios, para que um estágio curricular seja firmado. Ademais, 

espera-se que os alunos aprendam e desenvolvam durante a realização dele: 

 

Art. 3º Todo Estágio Supervisionado Curricular requer, no mínimo: 
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I.           um estudante regularmente matriculado em curso de graduação desta 

Universidade e com frequência efetiva; 

II.          um docente orientador do quadro de docentes desta Universidade, na 

área específica daquela do curso do estudante, ou áreas afins, definida pelo 

respectivo Colegiado de Curso de graduação; 

III.         uma unidade concedente, onde o estágio supervisionado curricular 

será realizado; 

IV.        um profissional supervisor da unidade concedente, com formação na 

área específica ou em áreas afins, de acordo com o Colegiado de Curso; 

V.         um plano de Estágio Supervisionado Curricular com atividades 
compatíveis com o curso do estudante. 

 

Art. 4º As atividades de Estágio Supervisionado Curricular constituem-se 

por: 

I.           vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, 

proporcionando experiência prática na linha de formação do estudante; 

II.          vivências que contribuam para a formação do estudante, por meio de 

experiências didático-pedagógicas, técnico-científicas-artísticas e de 

relacionamento humano; 

III.         atividades de campo nas quais ocorrerão relações de ensino-

aprendizagem estabelecidas entre docente orientador, profissional supervisor 
e estudante; 

IV.        inserção do estudante, gradativamente, no processo de 

profissionalização; 

V.         estímulo ao desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, 

com o objetivo de desenvolver o senso crítico e atitudes éticas; 

VI.        oportunidade de integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e 

ensino em benefício da sociedade; 

VII.       momento síntese das articulações de práticas pedagógicas que 

integrem o saber, o saber fazer e o saber conviver. 

 

Os critérios mínimos (art. 3º) apontam quais são as necessidades legais para que um 

aluno da Ufes curse um estágio supervisionado curricular, mas chamam a atenção para 

as atividades que se espera que o aluno desenvolva, bem como experiência que acredita-

se que ele desenvolverá (art. 4º). A grande questão que ficava “martelando” na cabeça 

das autoras é a seguinte: Será que todas as atividades apontadas na resolução da Ufes 

acontecem integralmente na prática? 

 

Diante da impossibilidade de responder qual é situação dos bacharelandos de Educação 

Física da Ufes, em decorrência do tempo hábil que as autoras possuíam para a 

construção desta pesquisa e de toda a necessária tramitação da pesquisa no Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Ufes, se fosse realizada uma pesquisa com seres humanos, 

elas optaram por realizar um estudo de revisão que desse conta, ao menos parcialmente, 

de trazer algumas respostas sobre os benefícios e os desafios que os estágios 

curriculares supervisionados oferecidos aos futuros profissionais de Educação Física 

apresentam. 
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Diferenciado o estágio supervisionado do estágio não supervisionado, é preciso partir 

para a análise de quais são os principais benefícios que o estágio supervisionado pode 

trazer para a vida dos bacharelandos do curso de Educação Física na visão dos 

manuscritos publicados e analisados. 

 

 

3.1 BENEFÍCIOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DA 

IDENTIDADE DO FUTURO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Nesta seção, serão apresentados os benefícios que o estágio supervisionado traz para a 

formação da identidade de futuros profissionais de Educação Física, de acordo com a 

pesquisa realizada. De antemão, é preciso dar destaque à observação de Farias e 

Nascimento (2012, p. 62): “A preocupação de abordar a construção da identidade do 

profissional da Educação Física, considerando sua formação e a intervenção, se 

constitui em grande desafio, devido à escassez de estudos que reportam esta temática na 

realidade brasileira”. Cientes desse desafio, as autoras consideram necessário abordar 

alguns aspectos importantes relacionados à formação identitária dos estagiários que são 

os futuros professores de Educação Física. 

 

Previamente é necessário apresentar a opinião de Buriolla (1999 apud Silva e Gaspar, 

2018) de que o estágio é o local em que a identidade do aluno é gerada, construída e 

onde encontra referência. Isso se dá  

 

[…] no entrecruzamento dos percursos individuais e institucionais no âmbito 

do trabalho e da formação; uma ação vivenciada reflexiva e criticamente, em 

que aprender a ser professor vai além da compreensão teórica, adentrando as 

paredes da sala de aula, aproximando alunos da realidade em que irão atuar 
(SILVA; GASPAR, 2018, p. 207). 

 

Nesse sentido, acredita-se que as trocas de experiências, mantidas entre estagiários e 

professores formados, contribuem sobremaneira para a aprendizagem dos futuros 

docentes, não apenas em relação aos conhecimentos teórico-práticos necessários para ao 

trabalho, mas também ao desenvolvimento de sua criticidade e consciência quanto aos 
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direitos e deveres que possuem. Na opinião de Isse e Molina Neto (2016, p. 1), isso 

ocorre porque: 

 

Durante os estágios, estudantes em formação experimentam a imersão no 

campo de trabalho, isto é, entram em contato com alunos e professores 

‘reais’, colocando-se diante da complexidade da ação docente. Experimentam 

emoções bastante intensas, em virtude da responsabilidade com a 

aprendizagem do outro, da organização do tempo e do espaço, do exercício 

da avaliação e do estabelecimento de relações com a comunidade escolar. 
Ocupar o lugar de professor e ser aceito pelos alunos se configura num 

grande desafio para estudantes em formação que se veem rodeados de 

problemáticas educativas. 

 

Além disso, os futuros profissionais de Educação Física percebem e começam a 

entender, por meio da vivência de situações reais, quão complexa será sua prática 

laboral e os conhecimentos técnico-científicos, apesar de fundamentais para o trabalho, 

não bastarão. 

 

Jonas et al. (2011, p. 99) vão na mesma direção, ao afirmarem que existem 

 

[…] boas indicações que a realização dos estágios promove benefícios para a 

formação profissional colaborando para um futuro exercício profissional 

crítico e reflexivo, assumindo esses benefícios maiores proporções quando há 

uma boa relação interpessoal entre orientador de estágio e estagiário e 

também um número razoável de estagiários sob supervisão/orientação de 

profissionais habilitados, tanto na Universidade quanto no campo de estágio. 

 

Acredita-se, portanto, que os professores orientadores dos estágios têm um papel muito 

importante, ao apoiarem as aprendizagens dos estagiários e lhes darem mais segurança 

na construção de seu futuro como profissional e na interação com os alunos, visto que, 

no trabalho com a oferta de serviços para seres humanos, a interação e a autoconstrução 

de uma boa imagem perante seus clientes são fundamentais para o trabalho do bom 

profissional. 

 

Vilela e Both (2016, p. 46) identificam 

 

[…] a relevância da prática de estágio como elemento complementar e 

essencial à formação inicial, uma vez que o mesmo é caracterizado como um 

dos principais momentos da socialização profissional, dotado de 

comprometimento, experiência e valores agregados para atuação futura. É 

neste momento que o aprendizado teórico é complementando através de 
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vivências práticas, as quais auxiliam no desenvolvimento das competências 

profissionais nos estudantes através das situações reais, as quais oportunizam 

o aprimoramento, a integração e o aumento dos conhecimentos, além de 

desenvolver o senso crítico construtivo atrelado à solução de problemas. 

 

Vale destacar também a opinião de Silva (2003 apud JONAS et. al, 2011, p. 99) de que 

 

[…] os estagiários passaram a ter uma visão mais crítica sobre a prática 

profissional, tendo sido capazes de relatar tanto aspectos negativos quanto 
aspectos positivos das situações que observaram e analisaram, além de 

fornecerem feed-back sobre o curso de formação inicial que vinham 

recebendo na faculdade. 

 

Um bom exemplo que pode ser dado pelas autoras desta pesquisa sobre o aumento de 

criticidade dos estagiários são as discussões e reclamações realizadas nas aulas, na Ufes, 

por elas e/ou seus colegas com os professores sobre as academias menores, 

popularmente conhecidas entre os bacharelandos de Educação Física da Ufes como 

“academias de bairro”. Em geral, os questionamentos feitos giravam em torno do 

tratamento dado aos estagiários nas academias de menor investimento – onde o papel do 

estagiário era confundido com o de professor – ou cobrança dos estagiários aos donos 

desses tipos de estabelecimentos de que o estágio se configurava como espaço de 

consolidação de aprendizagens, e não como exercício da profissão: primeiro porque se 

tratava de uma situação ilegal e segundo porque a diferença salarial existente entre bolsa 

e salário é gritante. 

 

Outro aspecto importante do estágio supervisionado na formação da identidade 

profissional é trazido por Januário (2012, p. 29, grifo do autor), quando comenta que 

existem 

 
[…] estagiários [que] recorrem com frequência à sua memória profissional 

para a tomada de decisões pré-interativas, apresentam um perfil 
diagnosticador, que se justifica pelas experiências e maturidade pessoal, 

proveniente de suas trajetórias profissionais antes do ingresso no curso de 

Educação Física. Esta experiência torna se pilar de conceções pedagógicas e 

crenças pessoais, passando a ser parte de suas rotinas de pensamento […]. 

 

Ao compreender que as experiências anteriores dos alunos ao ingresso no curso de 

bacharelado em Educação Física podem influenciar a prática profissional dos futuros 

professores, o estágio torna-se mais um importante local para a superação de 
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pensamentos e crenças cristalizados que porventura estejam na contramão do 

conhecimento científico disponível dessa área do conhecimento. 

 

Em suma, o estágio supervisionado pode contribuir sobremaneira para que os 

estagiários superem as dúvidas e inseguranças que vão surgindo durante seu curso, além 

de ser útil para que o futuro professor consolide o “tipo de profissional” que deseja ser 

(por meio de experiências que ele julgue tanto positivas quanto negativas), bem como o 

campo da Educação Física no qual ele poderá atuar depois de formado. 

 

Apresentados os benefícios que o estágio supervisionado pode trazer para a formação da 

identidade de futuros profissionais de Educação Física, a seção a seguir tratará dos 

principais problemas identificados pela literatura especializada no processo de formação 

inicial desses sujeitos. 

 

 

3.2 ALGUNS PROBLEMAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO APONTADOS 

(NÃO APENAS)2 PELA LITERATURA ESPECIALIZADA 

 

Levando-se em conta a opinião de Antunes (2007 apud Anversa et al., 2015, p. 25) de 

que “[…] o estágio curricular precisa ser vivenciado em diferentes campos de 

intervenção possibilitando ao acadêmico demonstrar seus conhecimentos e habilidades, 

fomentando novas competências profissionais”, já é possível identificar um grande 

problema no estágio supervisionado propiciado pela Ufes: enquanto há uma prática 

consolidada no estado do Espírito Santo nos campos da “atividade física e esporte”3 e 

da “atividade física e saúde”4, o mesmo não se pode dizer na atividade física e lazer. 

 

No Estado, há um grande descaso com a prática do lazer, o que traz dificuldades para 

que o estagiário bacharelando em Educação Física encontre um estágio nesse âmbito. 

Em muitos bairros, praças públicas que seriam para fins de lazer tornam-se inutilizáveis, 

                                         
2 Para além da literatura pesquisada, as autoras apontaram, nesta seção, uma importante questão que elas 

vivenciaram no estágio supervisionado e consideram que precisa ser melhorada. 
3 Disciplina “DES 07508 – Estágio Supervisionado em Educação Física e Esporte” (UFES, 2016). 
4 Disciplina “DES 07509 – Estágio Supervisionado em Educação Física e Saúde” (UFES, 2016). 
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pois não há nenhum investimento para a realização de lazer nessas áreas, tornando os 

equipamentos de lazer inutilizáveis e/ou sucateados. Na Ufes, é notável a diferença dos 

estágios de esporte e saúde para o de lazer, já que o professor responsável por este 

último tem o trabalho de procurar um local privado (associação, clube, entre outros) 

para construir uma proposta inexistente e, a partir daí, conseguir conduzir o estágio em 

lazer para seus alunos. 

 

O que ocorre é que não há ofertas de serviços privados, tampouco de políticas públicas 

de lazer destinadas à população residente na Grande Vitória, que pudessem ser usados 

nos estágios supervisionados de Educação Física para os bacharelandos da Ufes, o que 

leva o docente responsável por essa disciplina a ter que improvisar. Isso causa 

problemas para o futuro bacharel em Educação Física, porque ele não tem contempladas 

suas preocupações quanto ao recebimento de capacitação para atuar satisfatoriamente 

como futuro profissional (VILELA; BOTH, 2016) no campo do lazer. 

 

Outra deficiência observada por Jonas et al. (2011, p. 102) refere-se ao fato de o 

estagiário assumir funções que são dos profissionais qualificados e formados: 

 

Em geral, o que se verifica é que se exige do estagiário a realização de 

funções próprias dos profissionais formados sem uma devida contrapartida, 
uma vez que o valor da bolsa-auxílio concedida pelas instituições que 

recebem o estagiário poucas vezes atende suas necessidades, sem contar 

aqueles locais que nem a concedem. 

 

O que acontece é que muitas instituições e empresas levam o estagiário a exercer 

funções que deveriam ser feitas por profissionais, pois para eles o custo será muito 

menor e os lucros maiores, visto que contratam um estagiário que não ganha nem 

metade do valor de um profissional. 

 

O último problema que será tratado neste texto refere-se ao fato de o estágio servir mais 

para o acadêmico realizar tarefas do que para se formar criticamente, conforme bem 

falam Farias e Nascimento (2012, p. 105): 

 

O Estágio profissional deve ser […] um espaço onde se possa solidificar os 

requisitos da competência e não um espaço de mera aplicação de habilidades 
(competências); um espaço de diálogo, de experiência refletida, de 
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construção de identidades profissionais comprometidas com a renovação da 

educação física e a qualidade da educação. 

 

Em outras palavras, as autoras do texto acreditam que o estágio supervisionado deve 

servir não apenas para ensinar modos de fazer, mas também para agregar 

conhecimentos e ensinar aos estagiários a pensar, pesquisar e – por que não? – criar e 

propor soluções para os problemas por eles vivenciados. Trata-se, portanto, não de 

formar estagiários “tarefeiros”, mas de preparar futuros profissionais pesquisadores da 

própria prática, capazes de dialogar com a produção científica disponível e de ousar. 

 

Apresentados os problemas identificados pelas autoras, a seção a seguir servirá para 

encaminhar possíveis soluções para os problemas identificados neste texto. 

 

 

3.3 MELHORIAS NECESSÁRIAS PARA O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO 

BACHARELANDO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

As questões tratadas na subseção anterior apontam alguns problemas que precisam ser 

sanados para a melhoria do estágio supervisionado oferecido aos alunos do bacharelado 

em Educação Física, tais como: a ausência, na Grande Vitória, de serviços privados e 

públicos no âmbito do lazer; a ilegalidade de colocar estagiários para exercer a função 

de profissionais formados; e o uso do estágio supervisionado por parte de alguns 

professores formados que concedem o estágio apenas para o ensino de tarefas, e não 

para ensinar a pensar e a pesquisar. 

 

Trata-se de questões bastante complexas que, no caso das duas últimas, necessitam de 

um trabalho conjunto entre os Conselhos Regionais de Educação Física e as instituições 

de ensino superior (IES), que devem fiscalizar a situação e orientar a atuação dos 

estagiários. Já em relação à ausência de serviços privados e públicos no âmbito do lazer 

na Grande Vitória, situação específica na localidade de atuação da Ufes, as autoras 

defendem que o Centro de Educação Física e Desportos (CEFD-UFES) oferte, via 

projeto de extensão, atividades de lazer que sejam utilizadas pela comunidade, serviços 

de lazer aos quais os alunos poderiam vincular-se, eliminando, assim, a lacuna existente 

devido à ausência desse tipo de serviço, o que melhoraria a formação dos futuros 
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profissionais no âmbito do lazer. Um estudo realizado por Loureiro, Soeiro e Loureiro 

(2017) aponta que os poucos equipamentos de lazer existentes na cidade de Vitória 

estão localizados nas áreas nobres desse município e inexistem serviços de lazer 

gratuitos oferecidos à população, especialmente a mais empobrecida. 

 

Tal estudo indica a necessidade de pesquisadores da Ufes desenvolver pesquisas de 

fôlego nas quais tanto analisem a situação do campo do lazer na Grande Vitória, quiçá 

no estado do Espírito Santo como um todo, de maneira a apresentar os problemas 

existentes, quanto proponham soluções e indiquem ações a serem realizadas pelo poder 

público. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi possível perceber ao longo da análise realizada neste texto, ainda que sejam 

poucas as pesquisas publicadas que tratam do estágio supervisionado em cursos do 

bacharelado em Educação Física, não há dúvida de que o estágio supervisionado – por 

meio das trocas de experiências geradas entre estagiários e professores formados – 

apresenta fundamental importância na formação da identidade, na construção de saberes 

que serão fundamentais para a vida profissional desses sujeitos, bem como no 

desenvolvimento da criticidade e consciência quanto aos direitos e deveres que eles 

possuem. Isso não quer dizer que não existam problemas que precisem ser sanados e 

melhorias a serem feitas para tornar o estágio supervisionado uma oportunidade ímpar 

na formação dos futuros bacharéis em Educação Física. 

 

Em suma, as autoras esperam ter contribuído, em alguma medida, na ampliação da 

discussão acerca da importância do estágio supervisionado, além de contribuir para que 

as análises por elas realizadas produzam maior articulação entre os Conselhos Regionais 

de Educação Física e as IES. Por fim, espera-se que este texto contribua no desejo de 

que mais pesquisadores (iniciantes e com experiência) se debrucem sobre as diversas 

lacunas existentes no âmbito do estágio supervisionado dos bacharelandos em Educação 

Física, no intuito de melhorá-lo continuamente. 
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