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Caro leitor, esta edição especial do Journal of Sport Pedagogy and Research teve como enfoque a 
questão dos Estágios curriculares em Educação Física. Por assim dizer, cabe mencionar que o estágio 
ocupa um lugar ímpar no processo da formação dos professores e dos profissionais de Educação Física, 
pois contempla um ato educativo que supõe a relação entre a instância de formação superior e o ambiente 
de trabalho, tendo como suporte a figura daqueles que realizam a sua orientação e/ou supervisão. 
 Neste sentido, o conjunto de estudos que compõe esta edição exploraram a dimensão de pesquisas e 
relatos a despeito das as propostas, organizações, estruturas, desafios e possibilidades que perpassam o 
campo dos estágios, sobretudo no que diz respeito a formação para a docência.  
Desejamos que a leituras destes estudos possa contribuir para fomentar o debate, reflexão sobre os 
estágios e suas diferentes perspectivas, tais como desafios, conflitos, produção de documentos, a 
constituição de identidade, entre outros.  
Agradecemos a todos os autores e pareceristas que contribuíram com esta edição.  
 
 
 
 
Dear reader, this special edition of the Journal of Sport Pedagogy and Research focused on the issue of 
Supervised Curricular Internship in Physical Education. So to speak, it is worth mentioning that the 
Supervised Curricular Internship occupies a unique place in the process of training teachers and Physical 
Education professionals, as it contemplates an educational act that assumes the relationship between the 
higher education instance and the work environment, having as support the figure of those who carry out 
their guidance and / or supervision. 
 In this sense, the set of studies that make up this edition explored the dimension of research and reports 
in spite of the proposals, organizations, structures, challenges and possibilities that permeate the field of 
internships, especially with regard to training for teaching. 
We hope that the readings of these studies can contribute to foster debate, reflection on the 
internships/practicum and their different perspectives, such as challenges, conflicts, document 
production, the constitution of identity, among others. 
We would like to thank all the authors and reviewers who contributed to this edition.  
 
 
 
Estimado lector, esta edición especial del Journal of Sport Pedagogy and Research se centró en el tema 
de las prácticas supervisadas en Educación Física. Por así decirlo, vale la pena mencionar que las 
prácticas supervisadas ocupan un lugar único en el proceso de capacitación/formación de maestros y 
profesionales de Educación Física, ya que contempla un acto educativo que asume la relación entre la 
instancia de educación superior y el entorno laboral, teniendo como apoyo la figura de quienes llevan a 
cabo su orientación y / o supervisión. 
En este sentido, el conjunto de estudios que componen esta edición exploró la dimensión de la 
investigación y los informes a pesar de las propuestas, organizaciones, estructuras, desafíos y 
posibilidades que impregnan el campo de las prácticas, especialmente con respecto a la capacitación 
para la enseñanza. 
Esperamos que las lecturas de estos estudios puedan contribuir a fomentar el debate, la reflexión sobre 
las prácticas supervisadas y sus diferentes perspectivas, como los desafíos, los conflictos, la producción 
de documentos, la constitución de la identidad, entre otros. 
Queremos agradecer a todos los autores y revisores que contribuyeron a esta edición.  
 
 
Larissa C. Benites 
Rui Resende 
Hugo Sarmento 
Adilson Marques	
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RESUMO:
 

O estudo buscou levantar as percepções dos estagiários sobre a docência na escola de educação 

básica, a partir das experiências desenvolvidas no estágio supervisionado. Os instrumentos de coleta 

de dados envolveram questionários com 18 estagiários que participaram da disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado 1 do curso de licenciatura em Educação Física de uma universidade 

pública, análise documental dos relatórios de estágios e do projeto pedagógico do curso e entrevistas 

semiestruturadas com parte desses estagiários. As experiências desenvolvidas na disciplina de 

estágio, possibilitaram aos estagiários: a) reconhecer o acolhimento dos professores da escola, bem 

como identificar os seus diferentes papéis formativos na escola; b) perceber as dificuldades com 

relação ao desenvolvimento do trabalho do professor, em seus mais variados aspectos, destacando 

a importância das aprendizagens sobre a docência; c) definir sobre a própria adesão (ou não) frente 

à escolha da profissão docente. Tais aprendizagens foram favorecidas em função do trabalho 

realizado na parceria entre universidade e escola, estabelecido como uma via de mão dupla, que 

permitiu promover um trabalho conjunto com a universidade, o que tem sido almejado para uma 

melhor qualidade na formação de professores para a educação básica. 

 
The intern’s view about teaching at a school since the practicum in physical education 

 

ABSTRACT: 

The study sought to raise the perception of trainees about teaching in the basic education school, 

based on the experiences developed in the pre-service. The data collection instruments involved 

questionnaires with 18 interns who participated in the practicum course 1 of the Physical Education 

degree course at a public university, documentary analysis of the internship reports and the course's 

pedagogical plan and semi-structured interviews with part of the interns. The experiences developed 

at internship discipline enabled the trainees: a) To recognize the welcoming of the school's teachers, 

as well as to identify their different formatives roles in the school; b) To understand the difficulties 

in the development of the teacher's work in its most varied aspects, highlighting the importance of 

lesson planning. c) Defining about the engagement (or not) on facing the choice of the teaching 

profession. Such learning was favored due to the work carried out in partnership between university 

and school, established as a two-way street, which allowed to promote a joint work with the 

university, which has been aimed a better quality in the training of teachers for basic education. 
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A visão dos estagiários sobre a docência a partir 
do estágio curricular supervisionado em 

Educação Física 
 

O Estágio Supervisionado na Formação 
Profissional 

Os estudos sobre Estágio Curricular Supervisionado 

(ECS) no cenário brasileiro, têm recebido atenção de 

pesquisas na área da educação, enquanto uma 

temática de estudo em expansão (Aroeira, 2009; 
Benites, Cyrino & Souza, 2013; Bisconsini & 

Oliveira, 2016; Brito, 2011; Cyrino, 2016; Sarti, 

2009; Souza  et al., 2012; Souza, Sarti & Benites, 

2016; Vedovatto-Iza & Souza Neto, 2015). 

Parte dessas pesquisas, indicam a necessidade de 

posicionar a escola como espaço central da formação 

docente, o que indica ser, espaço significativo aos que 

estão em formação, de aprendizagem da docência 

(Mizukami, 2005; Sarti, 2009; Tardif, 2010). Nessa 

direção, o professor se constitui como um profissional 

que mobiliza saberes, conhecimentos, capacidades e 
competências e que a profissionalização, reside numa 

dinâmica de construção e de aquisição desses 

elementos, possibilitando-o nesse processo, o 

domínio do trabalho e de si mesmo (Tardif, 2010). 

Estudos no âmbito da formação de professores 

indicam que a prática mobilizada por eles nas escolas 

se constitui como espaço fundamental para aprender 

os saberes da profissão, e que esta prática é lócus de 

produção e de formação de saberes (Mizukami, 2005; 

Nóvoa, 1995; Schön, 2000; Tardif, 2010). 

Com relação às orientações legais, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais que trata da formação de 
professores, ampliou de forma considerável a carga 

horária mínima para o desenvolvimento das 

disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, 

registrando-se a previsão de 400 horas, sinalizando 

também privilegiar os momentos de formação sobre 

as práticas docentes e as teorias educacionais, a 

elaboração e implementação de projetos, a realização 

de observações e intervenções sob supervisão 

especializada (BRASIL, 2001; 2002a; 2015).  

No âmbito da Lei do estágio nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, há o entendimento de que o estágio 
é considerado como “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” 

(Brasil, 2008, Art. 1º). 

O documento elaborado em 2008, visa normatizar o 

estágio, “inaugurando um novo procedimento nas 

políticas públicas de formação profissional”.  A nova 

lei postulou diretrizes para as partes cedente 

(universidade) e concedente (outro espaço), sob a 

forma de contrato entre as partes institucionalizadas 
(Benites et al., 2013, p. 118). 

No que tange as diretrizes brasileiras sobre a 

formação de professores, o estágio é reconhecido 

como uma experiência que “Supõe uma relação 

pedagógica entre alguém que já é um profissional 

reconhecido em um ambiente institucional de 

trabalho e um aluno estagiário” (Brasil, 2001, p. 10). 

Há o entendimento de que a relação entre teoria e 

prática deveria estar presente em todo o processo de 

formação, e “ser realizado em escola de educação 

básica, e respeitado o regime de colaboração entre os 

sistemas de ensino” (Brasil, 2002b).  

Tais indicativos evidenciam a busca por uma maior 

articulação entre formação e campo profissional, no 
qual o ECS é considerado como espaço privilegiado 

para a iniciação à docência, pois pode possibilitar a 

aproximação dos futuros professores com o campo 

profissional e a interlocução com os professores 

atuantes, alunos, coordenadores e diretores, podendo 

resultar em oportunidades para diferentes 

aprendizagens acerca dos elementos que constituem a 

profissão docente (Bisconsini & Oliveira, 2016; 

Vedovatto-Iza & Souza, 2015). 

Observamos assim, um consenso entre as pesquisas 

voltadas para o campo do estágio e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (Brasil, 2001; 2002a; 2015), 

ao assumir o valor da formação prática para a 

aprendizagem de aspectos significativos para o 

exercício da docência (Marcelo-Garcia, 1995; Nóvoa, 

1999), e por esse viés, considerar as disciplinas de 

ECS que compõem a grade curricular dos cursos de 

formação inicial, como espaço privilegiado para a 

iniciação profissional dos professores em formação.  

Desse modo, a prática profissional deve ser objeto de 

análise, reflexão e investigação nos cursos de 

formação inicial, o que resvala na possibilidade de 

considerar os professores “como sujeitos de 
conhecimentos e produtores de saberes, valorizando 

sua subjetividade e tentando legitimar um repertório 

de conhecimentos sobre o ensino a partir do que os 

professores são, fazem e sabem”, reconhecendo-os 

como colaboradores no processo de formação de 

futuros docentes (Almeida & Biajone, 2007, p. 292). 

Na formação inicial, o conhecimento mobilizado pelo 

professor na prática profissional contribui para a 

aprendizagem de aspectos da docência (Marcelo-

Garcia, 1995; Nóvoa, 1999 & Tardif, 2010), de modo 

que o ECS, na perspectiva de uma experiência 
formativa planejada, pode se configurar como um 

momento importante no processo de formação 

profissional de professores de Educação Física. 

Referimo-nos ao campo do estágio, na perspectiva de 

uma experiência formativa planejada, ao assumir, 

assim como Cyrino, Souza e Sarti (2016, p. 2068-

2069), o seu caráter processual pois: 

 
“(...) o estagiário passa por diversas etapas que 
são compostas pelo momento de entrada na 
escola, a maneira como o estagiário vai se inserir 
na sala de aula, a relação com a professora 
responsável pela classe, a elaboração e 
desenvolvimento de um trabalho pedagógico e a 

finalização e a escrita reflexiva de um relatório. 
Nesta direção, o estágio passa a ser visto como 
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um processo formativo, inaugurando uma nova 

etapa na aprendizagem da docência.” 

 
Assim, o ECS tem potencial para ser um momento 

privilegiado para o futuro professor, no qual o contato 

com os professores atuantes, alunos, coordenadores e 

diretores pode resultar em oportunidades para 

diferentes aprendizagens acerca dos elementos que 

constituem a profissão docente (Vedovatto-Iza & 

Souza, 2015; Bisconsini & Oliveira, 2016). 

Trata-se, portanto, de um momento de aprendizagem, 

uma possibilidade para o futuro professor conhecer 

com outro olhar a realidade profissional, podendo 

repensar suas concepções sobre o ensino, a escola, a 

profissão e os alunos (Brito, 2011; Souza, et al., 
2016). 

A inserção do estagiário no campo profissional, no 

âmbito do estágio como uma experiência organizada 

e planejada em parceria com a escola, pode permitir 

um amplo conhecimento sobre o contexto e a cultura 

escolar, possibilitando ao futuro professor elementos 

substanciais para fazer a sua escolha com relação à 

profissão docente. 

Com base no exposto, o objetivo desse trabalho foi 

levantar as percepções dos estagiários sobre a 

docência em Educação Física na escola de educação 
básica, pautadas nas experiências adquiridas no 

estágio supervisionado em uma instituição de 

formação de professores brasileira. 

 

Método 
 

A Pesquisa: Contexto e Participantes 
Para o desenvolvimento desse trabalho, optamos pela 

pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, caracterizada 

por Gil (2002), como estudos que procuram 

determinar status, opiniões ou projeções futuras nas 

respostas obtidas. Para a obtenção de dados, 
utilizamos, como instrumentos de coleta, o 

questionário com perguntas abertas e fechadas; a 

análise documental (dos relatórios de estágio e do 

projeto pedagógico do curso); e entrevistas 

semiestruturadas com os estagiários. 

Utilizamos a análise de conteúdo, na qual feita uma 

leitura sobre todo material coletado, definimos as 

unidades de análise, ou seja palavras, frases ou 

mensagens que foram reescritas e reelaboradas, com 

o fim de isolá-las do material bruto. Uma vez 

identificadas e codificadas as unidades de análise, 
buscamos agrupar a parte comum existente entre 

essas unidades, compondo as categorias. Nesse 

processo de agrupamento das unidades de análise, 

utilizamos a triangulação das fontes de dados (Alves-

Mazzotti & Gewandsznajder, 2000).  

À posteriori, realizamos a descrição das categorias 

por meio de um texto síntese, buscando expressar o 

conjunto de significados encontrados nas mensagens 

 
1 A pesquisa teve a aprovação do Comitê Permanente de 
Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (COPEP) 

sob o protocolo de aprovação nº 57260016.4.0000.5504.  

e pôr fim a interpretação, no qual se buscou explorar 

os significados, relacionando-os aos fundamentos 

levantados no quadro teórico da pesquisa (Moraes, 

1999). 

O contexto de pesquisa1 foi o curso de Licenciatura 

em Educação Física situado em uma Universidade 

Pública do interior do Estado de São Paulo, com uma 

carga horária total de 3.240 horas, sendo que 480 

horas são dedicadas aos ECS. 

As disciplinas de ECS iniciam no 5º período, sendo 
distribuídas 120 horas para cada disciplina, que se 

constituem em ECS 1 Educação Infantil, ECS 2 

Ensino Fundamental I, ECS 3 Ensino Fundamental II 

e ECS 4 Ensino Médio. 

Durante os ECS as atividades são realizadas tanto na 

Universidade quanto nas escolas, perpassando por 

períodos de ambientação na escola; elaboração 

conjunta de projeto de estágio; e por fim desenvolvem 

e analisam o trabalho realizado na escola. Esse 

processo se dá entre a universidade e a escola, o que 

favorece maior articulação entre teoria e prática no 
âmbito da formação docente. 

Os diferentes momentos ao longo do estágio são 

permeados por exercícios de reflexões acerca das 

experiências dos futuros professores, que são 

registrados e compartilhados nas aulas realizadas na 

Universidade. 

Foram selecionados 25 estudantes matriculados na 

disciplina de ECS 1, dos quais 18 estudantes 

concordaram em participar da pesquisa. Retivemo-

nos ao ECS 1 por configurar como o primeiro estágio 

do curso de Educação Física. Como critérios para 

seleção utilizamos: ser aluno no curso de licenciatura 
em Educação Física; estar matriculado na disciplina 

de ECS1 e dispor-se a participar da pesquisa. A fim 

de garantir a confidencialidade dos sujeitos, os 

mesmos foram designados na pesquisa pela sigla 

“EF” seguida de um número que os diferencia entre 

si.  

Os participantes da pesquisa são em sua maioria do 

gênero masculino e com idade superior a 20 anos, e 

todos estão em sua primeira graduação.  

Foram seguidos os procedimentos éticos, nos quais, 

além da entrega do termo de consentimento livre e 
esclarecido, foram asseguradas as condições de 

anonimato de sua identidade e a possibilidade de 

desistência de participação na pesquisa em qualquer 

momento, caso desejasse. Com base nos dados 

coletados elaboramos a organização e análise dos 

dados que serão apresentados a seguir. 

 

Acolhimento e Acompanhamento do Estagiário 
O acolhimento que os estagiários receberam na 

universidade e nas escolas, foi registrado como algo 

bastante significativo. Sobre o trabalho de orientação 
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realizado na universidade, um estagiário mencionou 

o seguinte: 
“Ah, deu toda a base, assim, eu acho, teórica e 
prática, né? Nossa professora foi a base mesmo 
para a gente chegar e ter ideia do que era, deixar 

a gente muito preparado, eu acho que, quando a 
gente chega com esse preparo, é diferente do que 
chegar e ver o que vai acontecer (Entrevista, 
EF14).” 

 

A organização dos estágios e a consequente 

preparação para a iniciação na cultura docente, 

mediada pela universidade, podem diminuir o 

impacto das representações negativas que “alguns 

estagiários partilham sobre a escola de educação 
básica – em especial as públicas – e sobre a figura do 

professor que atua nesse nível de ensino” (Souza, et 

al., 2016, p. 313). Tal constatação dos autores sobre 

as representações negativas dos estagiários é 

entendida como uma das dificuldades que o estagiário 

encontra na iniciação. 

Nessa direção, o acompanhamento dos estagiários no 

desenvolvimento do estágio, por parte dos 

professores (universitários e escolares), pode 

diminuir as tensões, angústias e sentimentos que 

costumam marcar as primeiras experiências docentes 

(Huberman, 2000).  
 

“Está sendo muito legal a inserção nesta unidade 

escolar, pois as crianças são muito carinhosas 
conosco e isso é muito bom, há também a atenção 
da diretora, das professoras e das funcionárias da 
escola que criou um ambiente agradável 
(Relatório de estágio, EF7).” 
 
“A diretora da escola nos recebeu muito bem, foi 
muito receptiva com relação com as coisas 

burocráticas do estágio (Relatório de estágio, 
EF13).” 

 

O acolhimento relatado pelos estagiários é de grande 

importância, pois significa o modo como eles estão 
sendo recebidos na escola, tanto pela equipe de 

profissionais quanto pelos alunos, o que pode 

favorecer o trabalho em parceria durante os estágios. 

Importante salientar que as afirmações aqui relatadas 

constam nos relatórios de estágio que são construídos 

ao longo do semestre, ou seja, na medida em que o 

estagiário experimenta as diferentes situações na 

escola, pode compartilhar com os colegas na 

universidade desenvolvendo uma reflexão coletiva 

sobre a escola de um modo geral, e sobretudo de sua 

inserção nela. 
O relatório se configura como um dispositivo de 

acompanhamento do estagiário, que é individual, uma 

vez que traz à tona as percepções do estagiário sobre 

as suas próprias experiências, e ao mesmo tempo é 

coletiva, na medida em que há a oportunidade de 

compartilhar tais percepções com os colegas 

estagiários na universidade. Esse movimento permite 

ao futuro professor olhar para a docência sob vários 

ângulos, promovendo o exercício da reflexão sobre os 

elementos que compõem a profissão docente, e a 

própria identidade docente. 

Para Souza et al., (2016), há inúmeras dificuldades na 

construção de uma identidade docente no período de 

estágio. Dentre elas, a dificuldade dos estagiários de 

serem vistos como futuros professores pelos 

professores atuantes. Tais situações ocorrem, pois, o 

modelo de formação que vigora no país tende a 

considerar o estágio “como mera tarefa acadêmica e 

não como dispositivo de formação profissional cuja 
responsabilidade deve ser assumida por instâncias e 

agentes ligados ao magistério” (Souza et al., 2016, p. 

315). 

Tais autores entendem que a relação recíproca entre 

universidade e escola poderia, por exemplo, estreitar 

as relações entre os sujeitos que estão envolvidos no 

estágio. Nessa condição, a iniciação dos estagiários 

nas escolas poderia ser planejada entre os agentes que 

atuam na escola e na universidade, o que 

possibilitaria ao estagiário ter “experiências ligadas a 

uma concepção mais compartilhada da docência, 
compreendida como um trabalho complexo, mas 

possível de ser realizado” (Souza et al., 2016, p. 320). 

A entrada do estagiário na escola, permite ampliar a 

visão sobre a escola, de modo que pode ter uma maior 

clareza sobre o campo profissional, como mostrado a 

seguir: 

 
“Inicialmente falando da escola, me surpreendi 
bastante com a estrutura da mesma, pois 
imaginava um lugar com menos instalações e pior 
cuidado. As salas são bem cuidadas, o ambiente 
limpo e o refeitório bastante agradável. Pelo que 

ouvia falar, pensava ser um lugar mais hostil para 
as crianças aprenderem (Relatório de estágio, 
EF6).” 

 

Junto a percepção de que a escola pode apresentar 

condições adequadas para o trabalho do professor, ou 

melhores do que se havia pressuposto, há a 

reafirmação sobre a importância da escola como um 
lugar de aprendizagem do trabalho do professor.  

Há uma preconcepção sobre a escola, bem como 

sobre os alunos, que é modificada na medida em que 

há o contato direto com o ambiente escolar, que 

desvela as possibilidades e desafios de trabalho na 

escola.  

As descrições apresentadas por 14 estagiários no 

questionário reafirmaram a importância da escola 

para a aprendizagem da profissão, apontando que as 

experiências provenientes do campo profissional 

trazem o entendimento de um universo próprio. 
Além disso, essa iniciação permitiu que o estagiário 

conhecesse os espaços em que as práticas se 

configuraram, “como as rotinas, as práticas dos 

alunos e do professor, as relações estabelecidas entre 

os sujeitos, os recursos pedagógicos disponíveis, etc.” 

Esse processo de socialização inicial na cultura do 

magistério se configura como um momento 

importante, pois promovem aos futuros professores 

referências sobre a docência (Sarti, 2009, p. 143). 
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Os futuros professores reconhecem a função e o papel 

do professor na escola, como pode ser notado a 

seguir: 

 
“Eu nunca tinha tido contato próximo com a 
professora de educação infantil do jeito que eu 
tive, então eu tinha uma imagem um pouco mais 
preconceituosa de eu achar que não rolaria em 

fazer algumas coisas que ela fez lá (Entrevista, 
EF5).” 

 

O estagiário retrata a sua visão sobre a figura do 

professor de Educação Física, o que pode ser 
modificado em função de um contato mais próximo 

com o trabalho do professor em campo, bem como as 

reflexões sobre questões afetas ao contexto e 

condições de trabalho do professor, as possibilidades 

de trabalho junto às crianças pequenas, entre outras. 

Dentro desse escopo, há também a ampliação da 

percepção sobre o trabalho do professor nas escolas. 

Abaixo temos que: 

 
“Algo que no primeiro dia pude perceber foi o ato 
de educar não só no ambiente de aula, mas 
também em ambientes como, refeitório, 
banheiros etc. O papel do professor, seja ele de 
formação acadêmica, pedagogo ou educador 
físico, vai muito além da quadra ou sala de aula, 
devemos instruir os alunos em todos os 

momentos na escola (Relatório de estágio, 
EF14).” 

 

No relato é possível notar que a concepção do 

estagiário sobre a docência avança em relação ao 
entendimento acerca do papel do professor na 

formação dos alunos, e sobretudo, da escola como um 

todo. 

Para Vedovatto-Iza et al. (2014, p. 276), a construção 

de uma identidade própria para a docência “aponta 

para a responsabilidade do professor para sua função 

social, emergindo daí autonomia e comprometimento 

com aquilo que faz”. Dessa forma, as observações em 

campo podem sugerir reflexões positivas e negativas 

aos estagiários sobre a atuação profissional. 

Com base nos relatórios de 4 estagiários, é possível 

averiguar que, no decorrer do estágio, os futuros 
professores modificam seu olhar sobre aspectos que 

perpassam o trabalho docente. 

As visões sobre a realidade escolar, identificadas nos 

depoimentos dos estagiários, podem ser herdadas da 

própria história escolar, ao passo que, quando 

“ingressam na graduação, levam consigo as vivências 

da formação básica, e a partir delas, constrói e 

reconstrói concepções conceitos a partir do que se 

aprende no curso de formação, levando esse 

conhecimento para sua prática docente já como 

estagiário” (Bisconsini & Oliveira, 2016, p. 354).  
É importante ressaltar a necessidade de instituir um 

trabalho de preparação do estagiário para entrar na 

escola, no sentido de colocar a escola como um lugar 

de produção de saberes, e que pode oferecer 

oportunidades singulares de aprendizagem da 

docência. Esse processo passa pelo estabelecimento 

de uma relação harmoniosa entre universidade e 

escola que precisam manter um trabalho articulado 

durante os estágios. 

O desenvolvimento das regências no estágio e a 

elaboração de um instrumento reflexivo foram 

importantes para ressignificar a prática e a própria 

profissão na qual os futuros professores deverão 

ingressar. O processo de reflexão, conceituado por 

Schön (2000) fomenta o desenvolvimento 
profissional, levando o professor em formação a 

construir seu próprio modo de conhecer. Nessa 

perspectiva: 

 
“Os alunos têm a possibilidade de produzir 
sentidos para seus processos de aprendizagem, 
estabelecendo conexões de conhecimentos por 

meio da reflexão na qual os estudantes são 
avaliados sempre em relação a eles próprios, seus 
avanços, limitações, dúvidas, impasses, o que 
colabora para a formação do futuro professor 
(Vedovatto-Iza & Souza, 2015, p. 77).” 

 

No processo de reflexão, os estagiários podem situar-

se como professores e compreender os 

acontecimentos que ocorrem no estágio, tirando 

lições para seu exercício profissional (Lima, 2008). 

O que se apresenta aqui é um percurso no qual o 

futuro professor passa por diferentes etapas ao longo 
do ECS que é permeado por reflexões individuais e 

coletivas, nas quais favorecem a constituição de 

aspectos que estão no interior do trabalho docente. 

Nesse trajeto tanto a universidade, quanto a escola 

são importantes para a formação do futuro professor, 

uma vez que os trabalhos das instituições são 

complementares e potenciais para a formação de 

professores.  

Assim, o acolhimento e acompanhamento nos 

estágios favorecem o desenvolvimento de variadas 

aprendizagens sobre a docência na educação básica, 

o que podemos identificar a seguir. 
 

Aprendizagens sobre a docência 
As experiências na docência têm aqui diferentes 

vertentes relatadas pelos estagiários, a iniciar pela 

identificação sobre a complexidade de ensinar para a 

Educação Infantil: 

 
“Essa semana eu pude ver a beleza do ensino 
infantil. Como diz o ditado “depois da 
tempestade, vem a calmaria”. Foi essa a sensação 
que tive, pude ver que as crianças são mais 
simples que eu estava criando na cabeça, 
principalmente nas questões de regências, que 

estão próximas (Relatório de estágio, EF13).” 
 
“O que eu compreendo por docência mudou 
muito desde que eu entrei. É, acho que hoje é um 
processo de mediação, então, como fazer com que 
seu aluno aprenda de uma forma que seja 
interessante para ele no contexto que ele vive 
(Entrevista, EF9).” 
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Para Souza et al. (2012), o modo de agir e de se 

expressar dos estagiários demonstra como estão 

vivenciando essa passagem de aluno para docente, ao 

passo que confronta suas representações e 

concepções nessa fase de difícil transição.  

Nesse sentido, o estágio quando planejado e 

organizado em uma perspectiva de iniciação do 

futuro professor na vida profissional, pode 

possibilitar a problematização e ressignificação de 

aspectos que envolvem o trabalho docente (Brito, 
2011). 

As experiências anteriores à formação inicial, para 

Tardif (2010, p. 72), construídas durante a infância 

(na família) e no período em que era aluno 

(socialização escolar), podem supor a interiorização 

de “um certo número de competências, de crenças, de 

valores, etc., os quais estruturam a personalidade e 

suas relações com os outros (especialmente com as 

crianças) ”. 

Portanto, os professores em formação não são “vasos 

vazios” quando ingressam em uma formação inicial. 
Trazem consigo crenças e imagens anteriores sobre a 

escola, o ensino, a postura do professor, que os 

acompanham ao longo de sua formação (Marcelo-

Garcia, 1998).  

Com base nesse entendimento, a passagem de 

estudante de licenciatura para a posição de professor, 

fomentada pelas experiências formativas obtidas no 

ECS 1, pode contribuir na problematização de 

crenças, valores e representações que cercam a 

profissão, como, por exemplo, as condições da escola 

(EF4 e EF6), a figura do aluno do ensino infantil 

(EF13), o espaço de atuação do professor em relação 
a determinado nível de ensino e ao contexto escolar 

em geral (EF9 e EF14), bem como trazer ao estagiário 

a possibilidade de dialogar com as diferentes 

situações enfrentadas na prática docente. 

A aprendizagem da docência nos estágios ganha 

relevância, uma vez que a escola é considerada como 

espaço fundamental para a aprendizagem 

profissional, que envolvem os diversos saberes da 

profissão (Almeida & Biajone, 2007; Mizukami, 

2005; Nóvoa, 1995; Pérez Gómez, 1995; Schön, 

2000; Tardif, 2010).  
Essa compreensão foi averiguada nos depoimentos 

dos estagiários: “O estágio é o preparatório mais fiel 

em comparação à experiência docente” 

(Questionário, EF6); “O estágio 1 foi de extrema 

importância para minha formação, pois conhecemos 

e aprendemos a prática da docência em diferentes 

formas na educação infantil que vamos levar por toda 

nossa formação” (Questionário, EF2). 

Para Brito (2011), os estágios representam um 

momento na formação em que os futuros professores 

podem experimentar situações do exercício 

profissional. 
Nóvoa (2009, p. 09) defende que a formação de novos 

professores seja construída dentro da profissão, na 

qual possa existir “uma combinação complexa de 

contributos científicos, pedagógicos e técnicos”, 

ancorados nos saberes dos professores experientes 

que atuam na escola. Ao reivindicar a formação de 

novos professores nessa perspectiva, o autor defende 

que os processos formativos para a docência devam 

valorizar a sistematização dos saberes desses 

professores e a capacidade de transformar a 

experiência em conhecimento, o que resultaria na 

formalização de um saber profissional de referência. 

Os futuros professores identificam a escola como um 

lugar de aprendizagem da docência, como podemos 
observar a seguir: 

 
“Acredito ser o melhor espaço para 
aprendizagem, dentro da faculdade é tudo no 

plano ideal, no que espera. Agora na escola é real, 
é onde as coisas realmente acontecem [...] a 
prática se distanciou muito do que eu via na 
graduação (Questionário, EF13).” 

 

O depoimento mostra elementos sobre a relação entre 

teoria e prática, dando ênfase nas aprendizagens 

obtidas na escola. Na mesma direção, o estagiário 

EF10 afirma: “Não aprendemos ao certo o que é a 

docência na universidade, mas sim no campo prático, 
através do cotidiano escolar” (Questionário, EF10). 

As constatações acima sinalizam para uma 

compreensão que contrapõe a teoria e prática, o que 

converge com as considerações de Pimenta e Lima 

(2011), que afirmam que o estágio é identificado 

como a parte prática dos cursos de formação, sendo 

reforçado pelos professores em formação, que alegam 

que a profissão se aprende na prática. 

Como forma de romper com a ideia contraposta entre 

teoria e prática nos cursos de formação inicial, faz-se 

necessário pensar a relação de maneira indissociável, 

tendo, nas experiências de estágio, possibilidades 
formativas com atitude investigativa, que envolvam a 

reflexão sobre os aspectos da docência, aproximando 

o futuro professor da realidade em que atuará 

(Pimenta & Lima, 2011). 

A disciplina ECS1 foi organizada de maneira que os 

futuros professores participaram de regências 

colaborando com os colegas, e puderam assumir 

algumas aulas a partir do projeto que foi construído 

em parceria com o professor colaborador, ou seja, o 

professor de Educação Física que recebe o estagiário 

na escola. 
Especialmente sobre as próprias regências, os 

estagiários relataram suas percepções sobre a 

realidade profissional com a qual se depararam no 

ECS1, identificando aspectos do contexto e trabalho 

do professor de Educação Física na escola: 

 
“Fiquei bastante satisfeito com essa última 
regência, mas penso em como deve ser difícil 
fazer isso várias vezes no dia, na semana e no 
mês, sozinho e sem ajudantes por perto. O 

trabalho deve ser desgastante e nem sempre os 
resultados acontecem como planejado (Relatório 
de estágio, EF6).” 
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“A reflexão dessa semana é para quanto o 

planejamento é importante para o professor, (...) 
imaginando na situação de professor, que tem na 
média de 18 aulas por semana, nessa escola, 
ficando próxima a 72 aulas por mês, e 
aumentando ainda mais para o planejamento 
anual, que é um trabalho no qual o cuidado 
necessita ser essencial (Relatório de estágio, 
EF4).” 

 

As reflexões também possibilitaram a compreensão 

de aspectos que perpassam o exercício profissional e 

as condições de trabalho, não se restringindo aos 

problemas de sala de aula ou da escola que, embora 

necessários, não são suficientes para dimensionar os 

fatores que condicionam sua prática profissional 

(Farias et al., 2011). 

Os aspectos que envolvem o exercício profissional, 

como o trabalho individual em sala, a quantidade de 

aulas dadas durante o dia e a atividade de 
planejamento, sugerem ao estagiário a análise sobre a 

“especificidade do trabalho, sobre o ser professor e 

sobre as condições sociais do exercício da profissão 

docente” (Brito, 2011, p. 02).  

É possível apontar que os estagiários refletiram sobre 

as condições de trabalho, no contexto no qual poderão 

atuar futuramente. Desse modo, “a reflexão não é um 

processo de pensamento dispensado de orientação, 

uma vez que ela se define em função dos problemas, 

considerando não apenas as intenções pessoais, mas 

uma análise dos problemas que têm origem social e 
histórica” (Vedovatto-Iza & Souza, 2015, p. 78). 

 

A influência do Estágio para a Escolha 
Profissional 
A proposta de estágio numa perspectiva organizada e 

planejada propicia ao estagiário, uma orientação e um 

acompanhamento que passa por diversas etapas, 

como por exemplo, o momento de ingresso na escola 

campo (Cyrino, 2016). A descrição dos estagiários 

EF18 nos informa de maneira sintetizada, como 

ocorreram as atividades dessa disciplina na 

universidade:  
 

“O estágio funciona dentro de uma lógica de 

aprendizagem teórico/prática. Logo o estágio se 
desenvolve com uma avaliação previa, dando 
significado ao papel da escola dentro de uma 
comunidade, a observação da prática docente e 
em seguida a prática através da co-participação a 
e regências (Questionário).” 

 

A forma como o estágio foi organizado, objetivava 

em um primeiro momento, que o olhar dos estagiários 

se pautasse em conhecer a realidade escolar e seu 

papel social. 

 
“No primeiro estágio que eu fiz na educação 
infantil, eu nunca tinha passado com crianças da 
educação infantil, (...) e pra mim é a única 
experiência que eu vou ter antes da minha 
formação, achei essencial, pois é completamente 

diferente trabalhar com crianças e com 

adolescentes (Relatório de estágio, EF2).” 

 
Na análise, foi observado que há uma cultura escolar 

própria, que pode variar de escola para escola, 

trazendo valiosas informações para uma visão de 

conjunto das necessidades e das possibilidades que a 

mesma apresenta (Lima, 2008). Confrontar as 

diferentes realidades vivenciadas contribui para que o 

futuro professor compreenda os sentidos da educação 

escolar, o que inclui aprendizagens em relação à 

organização da escola, as crianças e à Educação 

Física escolar (Aroeira, 2009).  

Para Franco (2008) as experiências vivenciadas no 

estágio, precisam dispor ao professor em formação, 
diálogos com a realidade, diálogos formativos com 

sua própria identidade, diálogos que propiciarão a 

reelaboração reflexiva a partir das contradições 

evidenciadas nesse processo formativo. 

Assim, as observações das rotinas dos professores 

colaboradores, pode revelar ao estagiário formas de 

agir frente às situações que ocorrem no cotidiano 

escolar. Refletir sobre os diferentes procedimentos 

tomados pelo professor na prática pedagógica pode 

encaminhar um olhar para o trabalho docente, a partir 

de um ponto de vista pedagógico (Sarti, 2009). 
As representações sobre o trabalho realizado pelo 

professor colaborador no estágio, em parte, foram 

positivas, pois essa foi a opinião indicada nos 

questionários de 14 estagiários, o que indicou uma 

coerência entre as significativas experiências 

percebidas pelos estagiários e as práticas bem-

sucedidas do professor colaborador que 

acompanharam. 

Com relação ao trabalho do professor o estagiário 

EF18 diz que é: “Fundamental, pois quando o 

professor exerce uma boa prática e fomenta o 

aprendizado perante seus objetivos, dá ao aluno 
observador a condição de realmente dar significado 

ao estágio curricular”. 

Em que pesem as contribuições e o retorno 

profissional aos estagiários quando analisaram a 

prática dos professores colaboradores, há indícios, 

nos relatos e nos depoimentos de 4 estagiários, de que 

predomina uma observação modelar, especialmente 

quando esses professores são vistos como bons 

profissionais pelos estagiários. Isso pode ser 

identificado também nas seguintes afirmações: 

“Crescer como profissional e me espelhar em um 
professor com mais experiência na área” 

(Questionário, EF8); e “dependendo do professor, 

tem uma visão de como você vai se tornar, por vezes 

ter o professor como espelho, esse é um professor que 

quero seguir ou não, esse professor, eu não quero 

fazer alguma coisa que ele faz” (Entrevista, EF1). 

Mesmo considerando que essa forma de aprender é 

importante, Pimenta e Lima (2011, p. 35) ressaltam 

que ela apresenta algumas limitações, pois “nem 

sempre o aluno dispõe de elementos para essa 

ponderação crítica e apenas tenta transpor os modelos 

para os quais não são adequados”, o que pode 
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dificultar a construção de um saber-fazer próprio 

frente às situações de ensino. 

Entretanto, identificar os modos de trabalho dos 

professores em exercício permitem amplas reflexões 

sobre a profissão, nesse sentido constatamos questões 

afetas às reflexões sobre o campo profissional e o 

trabalho do professor de Educação Física, como 

podemos observar a seguir. 
 

“A realidade do professorado em atuar sozinho e 
dar várias aulas por semana, me levanta a dúvida 
se é realmente isso que quero para meu futuro 
(Relatório de estágio, EF6).” 
 
“Eu não pretendo exercer a função de professor, 
eu acho que dentro que tudo que eu já vivi até 
hoje nas minhas experiências, eu não pretendo 

exercer futuramente (Entrevista, EF10).” 
 
“Minha experiência no estágio me proporcionou 
a ter uma escolha, no sentido de querer trabalhar 
como professor ou não (Questionário, EF3).” 

 

O contato com a realidade de trabalho do professor, 

bem como a reflexão sobre os aspectos ligados ao 

trabalho do professor na escola levantam 

questionamentos sobre a própria profissão, pois há a 

identificação de desafios a serem enfrentados no 

cotidiano escolar e junto a isso, uma reflexão sobre 

ingressar (ou não) na profissão docente. Pimenta & 
Lima (2011, p. 65) afirmam que a profissão docente:  

 
“[...] situa-se na contradição do discurso da 
valorização do magistério e das políticas de 

educação que normatizam inovações sem levar 
em conta as relações de trabalho dos professores. 
Assim, mesmo acreditando em si e na profissão, 
o estagiário pode esbarrar no contexto, em 
situações de desgaste, cansaço e desilusão dos 
profissionais da educação, nas condições 
objetivas das escolas, muitas vezes invadidas por 
problemas sociais, cuja solução está longe de sua 

atuação [...]” 

 
Por outro lado, parte dos estagiários falam sobre suas 

decisões relacionadas à atuação profissional futura, 

como a intenção de ingressar na profissão e exercer o 

trabalho docente em determinado nível de ensino. 

Nos relatos dos estagiários EF8 e EF12, temos, 

respectivamente, que: “a educação infantil é minha 

paixão [...] Acho que por enquanto meu sonho é me 

formar e depois dar aula mesmo para essa faixa 

etária” (Entrevista, EF8); “Futuramente na minha 

atuação profissional, a educação infantil tem muita 

chance de ser considerada uma das minhas áreas de 

atuação, só tenho medo do cansaço acumulado com 
as práticas” (Relatório de estágio, EF12). 

As considerações dos estagiários reafirmam a 

intenção sobre o ensino em que pretendem atuar 

futuramente. Tais afirmações não são passíveis de 

serem associadas apenas às experiências obtidas no 

estágio, pois a identidade profissional é um processo 

que envolve tomadas de decisões relacionadas às 

experiências pessoais e profissionais (Nóvoa, 1995).  

Mas, no processo de formação inicial, o estágio é um 

lugar bastante privilegiado no qual os futuros 

professores têm a possibilidade de confrontarem suas 

escolhas com as “diversas representações sociais 

historicamente construídas e praticadas na profissão” 

(Pimenta & Lima, 2011, p. 64). 

 

Considerações Finais 
 

As experiências desenvolvidas durante os estágios na 

formação inicial de professores podem promover 

diversas aprendizagens sobre a escola e, mais 

especificamente, sobre a docência. 

Os estágios possibilitam oportunidades para que os 

futuros professores entrem em contato direto com o 

campo profissional, no qual podem conhecer a 

realidade escolar com todas as nuances que afetam o 

trabalho docente. Desse modo, o estágio se configura 

como um momento bastante privilegiado de 
formação, no qual o licenciando poderá identificar e 

refletir sobre as situações ocorridas no cotidiano 

escolar, o que pode favorecer para a constituição da 

própria identidade docente. 

O contato com a direção escolar, com os alunos, a 

comunidade no entorno, a equipe pedagógica, os 

profissionais que exercem diferentes atividades no 

interior da escola, constitui um contexto que oferece 

ao futuro professor elementos para que possa 

compreender e refletir sobre os processos que 

envolvem a estrutura e o funcionamento da escola, e 

dentro disso, o papel do professor como um 
profissional da educação. 

A produção de uma experiência de estágio planejada, 

em parceria afinada entre universidade e escolas, e 

tendo o acolhimento e acompanhamento como 

premissas de um trabalho conjunto, favorece 

percepções mais ampliadas sobre a cultura escolar, e 

mais especificamente sobre a docência. 

Assim, o estágio possibilita que o futuro professor 

seja orientado a olhar a escola, sob a ótica de 

professor participante com um papel bastante 

importante no conjunto das atividades desenvolvidas 
por ela.  

Nesse sentido, o acolhimento e acompanhamento 

promovido ao longo dos estágios, permitiram aos 

estagiários uma visão ampliada sobre o papel do 

professor na escola. As aprendizagens sobre a 

docência e as dificuldades do trabalho do professor 

também foram identificadas pelos futuros 

professores, o que trouxe intensas reflexões sobre a 

própria formação e sobre o professor que quer se 

tornar, pois a influência do estágio na formação dos 

professores é considerável.  

Tais aprendizagens foram favorecidas em função do 
trabalho realizado em parceria entre universidade e 

escola, estabelecido como uma via de mão dupla, que 

permitiu promover um trabalho conjunto com a 
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universidade, visando maior qualidade para a 

formação de professores para a educação básica. 
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RESUMO: 
O objetivo deste artigo é descrever práticas educativas entre professores(as) em  formação  
inicial  e  orientadores(as)  de  estágio.  O  estudo  fundamenta-se metodologicamente em 
narrativas (auto)formativas no estágio supervisionado em uma escola militar e uma escola 
municipal de Fortaleza, no nordeste do Brasil. Os(as) participantes são duas licenciandas 
em educação física da Universidade Federal do Ceará – que acompanharam turmas de 
educação infantil e ensino fundamental – e dois(as) professores(as) universitários(as) 
orientadores(as) do estágio. A análise de conteúdo da temática das narrativas foi 
dialógica, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem. As narrativas foram 
compiladas a partir de registros de campo, leituras compartilhadas e nove encontros 
presenciais durante um semestre. A mediação das reflexões ocorreu semanalmente através 
da plataforma Google Docs. Os resultados apontaram alguns problemas e desafios, como 
o contexto, a estrutura e a acessibilidade de cada escola, a elaboração das aulas, a prática 
educativa dos(as) professores(as) supervisores(as), bem como a especificidade da 
educação física. Consideramos que as práticas educativas entre as estagiárias e os(as) 
orientadores(as) aproximaram-se das posturas assumidas por uma professora supervisora; 
porém, houve distanciamento dos posicionamentos de outros(as) supervisores(as) em 
ambas as escolas. Concluímos que as narrativas situaram modos de enfrentamento de 
adversidades, contribuindo no processo (auto)formativo das estagiárias. 

 
Supervised Practicum in Physical Education in Early Childhood and Elementary 

Education: (Auto)Biographical Narratives 

ABSTRACT: 
The objective of this article is to describe educational practices between students in 
teacher education and professors as practicum supervisors. The study is methodologically 
based on (auto)biographical narratives from the practicums at a military school and a 
municipal school in Fortaleza, in northeastern Brazil. The participants are two physical 
education undergraduates at the Federal University of Ceará – who followed through 
classes in early childhood and elementary education – and two university professors as 
practicum supervisors. The content analysis of themes from the narratives was dialogical, 
using a virtual learning environment. The narratives were compiled from field records, 
shared readings and nine meetings during one semester. The mediation of reflections took 
place weekly through the Google Docs platform. The results pointed out some problems 
and challenges, such as the context, structure and accessibility of each school, preparation 
of classes, school teachers’ educational practices, as well as the specificity of physical 
education. We consider that educational practices between the students and supervisors 
were close to the positions taken by one teacher; however, there was a distance from the 
dispositions of other teachers at both schools. We conclude that narratives situated ways 
of coping with adversity, contributing to the students’ process of self-study. 
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Estágio Supervisionado em Educação Física na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental: 

Narrativas (Auto)Formativas 
 
Há uma dinâmica mundial de valorização da 
complexidade do estágio como lócus formativo, 
enfatizando os processos de colaboração entre 
professores(as) e estagiários(as) (Souza-Neto & 
Benites, 2012), o ensino reflexivo (Tardif, Borges, 
& Malo, 2012), a relação com o saber (Venâncio, 
2018), os modos investigativos de professores(as)-
pesquisadores(as) (Oliveira et al., 2019), a 
elaboração de saberes em comunidades de 
professores(as) (Sanches-Neto, Ovens, & Craig, 
2015), as narrativas (auto)biográficas (Venâncio & 
Sanches-Neto, 2019) e a criticidade do autoestudo 
(Sanches-Neto et al., 2018), entre diversas 
perspectivas.  
Neste artigo tratamos do processo de formação de 
professores(as) de educação física na Universidade 
Federal do Ceará (UFC), em que há um eixo 
reflexivo a partir do estágio supervisionado. O curso 
de licenciatura é sediado no  Instituto de Educação 
Física e Esportes (IEFEs), localizado no campus 
universitário do Pici, em Fortaleza, no nordeste 
brasileiro. A duração do curso é de quatro anos e  a  
centralidade  do  estágio  abrange  os  quatro  
últimos  semestres,  com uma disciplina de 112 
horas – direcionada ao conhecimento e à realidade 
da docência na educação básica – e três disciplinas 
de 96h – direcionadas à educação infantil, ao ensino 
fundamental, ao ensino médio e à educação de 
jovens e adultos(as). 
Nosso objetivo é descrever as práticas educativas 
entre duas licenciandas em educação física – 
considerando suas idiossincrasias como professoras 
em formação inicial – e dois(as) professores(as) 
universitários, que são os(as) orientadores(as)  de  
estágio  dessas  estudantes.  Há conexões  entre  a 
formação universitária e o contexto de trabalho 
docente nas escolas de educação básica, 
oportunizando tanto possibilidades e avanços, 
quanto limitações e adversidades nessa relação. 
Para potencializar a colaboração e a criticidade no 
processo formativo, estabelecemos parcerias com 
professores(as) das escolas de educação básica que 
se destacam como pesquisadores(as) de suas 
próprias práticas educativas (Oliveira et al., 2019; 
Rocha et al., 2018). Esses(as) professores(as) 
colaboram durante a realização do estágio, como 
supervisores(as) em cada escola-campo das 
atividades dos(as) estagiários(as). Em alguns casos, 
há também aproximação do planejamento das ações 
de estágio com programas institucionais e 
governamentais de formação de professores(as), 
como o programa institucional de bolsas de 
iniciação à docência (PIBID) e o programa de 
residência pedagógica (RP). 
Contudo, apesar das parcerias e da colaboração entre 
professores(as) –orientadores(as) e supervisores(as) 

– e estagiários(as), que proporcionam experiências 
bem sucedidas de acolhimento, há relatos de 
desafios e de conflitos nas ações de estágio. Temos 
analisado esses relatos por meio de narrativas 
(auto)biográficas e formativas nos últimos anos 
(Venâncio & Sanches-Neto, 2017, 2019) e 
transformado sistematicamente o estágio, 
incentivando práticas educativas coletivas e 
colaborativas, para ampliá-lo como eixo formativo. 
Nesse âmbito, um dos problemas mais recorrentes é 
que cada licenciando(a) necessita transitar 
qualitativamente desde a sua perspectiva de 
aluno(a), reforçada por vezes nos currículos de 
formação de professores(as) (Tardif & Lessard, 
2005), até a constituição inicial da sua identidade 
docente (Iza et al., 2014).  
 Assim, o escopo deste estudo visa contribuir para o 
debate sobre as propostas críticas de estágio, em que 
os(as) estudantes da licenciatura necessitam 
reelaborar a sua própria profissionalidade docente 
durante o processo de formação inicial. 
 
Pressupostos sobre a prática educativa no estágio 
e na escolarização 
 
Nossa fundamentação teórica advém, sobretudo, das 
contribuições de Sanches-Neto et al. (2018), que 
reforçam a necessidade de considerar as 
experiências prévias dos(as) licenciandos(as) ao 
organizar o estágio curricular supervisionado no 
processo de formação. Há uma expectativa de que, 
na prática educativa de cada professor(a), seja 
iniciante ou experiente, alguns aspectos sejam 
observados cotidianamente e criticamente (De 
Santo, 2017). Não obstante, espera-se que no 
estágio, os(as) estagiários(as) consigam enxergar 
com seus próprios olhos, cada vez com mais nitidez, 
no sentido de perceberem elementos da prática 
educativa, como potencialidades e necessidades 
adaptativas para reelaborar estratégias e sobressair-
se às limitações. Então, é necessário estimular o 
pensamento crítico a respeito da prática educativa, 
de modo que a complexidade do ensino coadune-se 
a objetivos de aprendizagem para intervir na 
realidade, de modo que os(as) alunos(as) da 
educação básica sejam capazes de adaptarem-se às 
demandas da realidade em que vivem, ou que 
consigam transformá-la, reconhecendo  suas  
próprias  potencialidades  e limitações  (Okimura-
Kerr  et al., 2017). 
Quanto à especificidade do trabalho docente com a 
educação física na  educação básica, há maior 
participação dos(as) alunos(as) nos anos iniciais e, 
com  isso, há também mais possibilidades para 
os(as) professores(as) estabelecerem  diálogos com 
as turmas. Para Gramorelli e Neira (2009), há 
necessidade de olhar mais para as individualidades 
dos(as) alunos(as), buscando associar as dimensões 
– atitudinal, conceitual e procedimental – dos 
conteúdos escolares para que  signifiquem as suas 
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vivências. Nessa lógica, Darido e Rangel (2005) 
observam que os conteúdos são compostos também 
de valores e hábitos organizados pedagógica e 
didaticamente, tendo em vista a expectativa de que a 
sua assimilação seja ativa pelos(as) alunos(as) na 
sua vida. 
Contudo, ao enfatizar os conteúdos, por vezes os(as) 
alunos(as) são desconsiderados(as) nos processos de 
tomada de decisão sobre a sua própria 
aprendizagem. Okimura-Kerr et al. (2017) atribuem 
ao(à) professor(a) a possibilidade de relacionar seus 
saberes e suas histórias de vida com os conteúdos a 
serem abordados, atentando-se às significações 
construídas no processo de ensino. 
Assim, o(a) aluno(a) tem centralidade no 
planejamento da aula, porque cada turma tem 
singularidades e o que funciona com uma turma 
pode não funcionar com outra. Então, é importante 
sistematizar o processo de ensino, visando aprimorar 
as aulas, associando-as ao conhecimento mais 
profundo e contextualizado das características 
peculiares dos(as) alunos(as), bem como recorrer a 
dispositivos metodológicos mais adequados. 
Para isso, é necessário que os documentos que 
sustentam legalmente a prática educativa dos(as) 
professores(as) de educação física – como a base 
nacional comum curricular brasileira (BNCC) e os 
currículos regionais (Betti et al., 2015) – sejam 
analisados criteriosamente pelos(as) estagiários(as). 
Com relação à sistematização de conteúdos 
temáticos (Okimura-Kerr et al., 2017; Sanches-Neto 
& Betti, 2008), por exemplo, há possibilidades de 
aproximação e de convergência entre diferentes 
perspectivas teóricas e metodológicas. A prioridade 
recai na crítica aos modos simplistas de ensino da 
educação física, que se coadunam ao simplismo 
intelectual denunciado por Taffarel e Escobar 
(1994).  
Aparentemente, a complexidade do ensino 
convergente de movimentos, de aspectos 
(inter)pessoais e das demandas ambientais – que 
interferem na forma como nos movemos – tem 
menos relevância do que os elementos culturais, que 
continuam sendo preconizados em proposições 
curriculares que enfatizam as práticas corporais, 
como na BNCC (Brasil, 2017, 2018) e em alguns 
currículos regionais brasileiros (Jesus et al., 2015). 
Para que a prática educativa seja crítica é necessário 
transgredir o que está pré-estabelecido nos 
currículos escolares e isso é difícil de ser ensinado 
aos(às) estagiários(as) em um curso de formação 
inicial de professores(as) (Hooks, 2013).  
De todo modo, é viável aos(às) estagiários(as) 
manter o foco de suas reflexões sobre a experiência 
dos(as) alunos(as) da educação básica, que é um 
passo necessário no sentido crítico da transgressão. 
 
 
 
 

Método 
 
O estudo fundamenta-se metodologicamente em 
narrativas (auto)formativas no estágio 
supervisionado, a partir de observações e 
intervenções pedagógicas em uma escola militar 
(CPM) e uma escola municipal (ESM) de Fortaleza. 
Para Silva e Diehl (2010), a pesquisa narrativa na 
educação física abrange nuances conceituais e 
teórico-metodológicas porque cria oportunidades 
para reflexões sobre as ações realizadas na educação 
básica. 
Molina-Neto et al. (2009) corroboram essa 
perspectiva a respeito das investigações relacionadas 
aos(às) estudantes como sujeitos da própria 
aprendizagem. Por meio das narrativas, buscamos 
estabelecer uma relação de horizontalidade durante 
as discussões e abordamos questões relacionadas à 
visão crítica das estagiárias como professoras em 
formação. Como premissa, entendemos que seria 
importante para as estagiárias colocarem-se como 
responsáveis por “julgar” as práticas educativas de 
outros(as) professores(as), mediante a condição de 
compartilharem essa dimensão judicativa, refletindo 
sobre as próprias ações com (auto)crítica. 
 
Participantes 
Os(as) participantes são duas licenciandas em 
educação física da Universidade Federal do Ceará – 
que acompanharam turmas de educação infantil e 
ensino fundamental – e dois(as) professores(as) 
universitários(as) orientadores(as) do estágio. 
Todos(as) consentiram em participar do estudo, que 
faz parte de um projeto mais amplo, aprovado pelo 
núcleo de pesquisa institucional sob o código 
NP020. As estagiárias participantes do presente 
estudo, no período do estágio, encontravam-se no 
sexto semestre do curso e realizavam o segundo 
estágio obrigatório, de 96h, referente à educação 
infantil e ao ensino fundamental I.  O estágio foi 
realizado em dupla, as estagiárias acompanharam e 
interviram juntas; no caso da intervenção, houve 
auxílio mútuo em ambos os níveis de ensino. As 
participantes eram da mesma turma e tinham em 
comum os mesmos horários na escola.  
 
Procedimentos e análise 
As narrativas foram compiladas a partir de registos 
de campo, leituras compartilhadas e nove encontros 
presenciais durante o segundo semestre de 2019. A 
mediação das reflexões ocorreu semanalmente 
através da plataforma Google Docs. A análise de 
conteúdo da temática das narrativas foi dialógica, 
por meio de um ambiente virtual de aprendizagem. 
O procedimento para colher as informações foi dado 
pela vivência das duas estagiárias dentro das duas 
escolas descritas, vivências essas observacionais e 
de intervenção pedagógica, onde anotaram o que 
acontecia nas aulas, como uma forma de relatório, 
para que as estagiárias pudessem discutir 
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posteriormente com os(as) orientadores(as) a 
respeito, destacando as principais condutas e 
acontecimentos nos contextos escolares. 
As escolas foram enfatizadas como lócus formativo 
do estágio. As mediações reflexivas aconteciam 
durante os encontros presenciais com os(as) 
professores(as) orientadores(as) na universidade, 
totalizando nove encontros. Durante esses encontros 
foram realizadas leituras relacionadas à prática 
pedagógica dos(as) professores(as) de educação 
física e discussões sobre questões observadas que 
chamaram a atenção das estagiárias, como, por 
exemplo, os conteúdos que foram abordados durante 
o período que elas estiveram nas escolas.  
Devido à maior parte do tempo destinado ao estágio 
ser concentrado nas escolas, ocasionando assim 
poucos encontros presenciais na universidade, o 
professor orientador propôs que fossem feitas 
anotações das observações e das 
reflexões/discussões nos encontros presenciais na 
plataforma do Google Docs. Os dados foram obtidos 
através dos diálogos realizados entre as estagiárias e 
os(as) professores(as) orientadores(as), a partir das 
leituras e relatos do que estavam vivenciando. Como 
modo de operacionalizar a análise temática, devido 
aos encontros pontuais durante o período do estágio, 
foi utilizada a plataforma Google Docs para ampliar 
a dimensão dialógica – baseada nos diálogos entre 
os(as) participantes – ao atualizar e compartilhar 
vivências e reflexões do estágio, relacionando-as 
com as leituras, a fim de embasar as percepções com 
a visão de outros(as) autores(as).  
Os nove encontros mencionados foram destinados à 
discussão entre as estagiárias e os(as) 
orientadores(as), sobre as vivências críticas das 
estagiárias na escola até aquele momento, 
acrescentando discussões sobre a literatura, com 
textos indicados pelos(as) orientadores(as) para 
reflexão. Com relação à vivência no estágio na 
educação básica, as participantes vivenciaram 30 
horas/aulas (h/a) em cada escola, ou seja, 30h/a na 
educação infantil e 30h/a nas séries iniciais do 
ensino fundamental. Contidas nessa carga horária, 
houve oportunidade de 2h/a de intervenção na 
educação infantil para cada estagiária, totalizando 4h 
para ambas. No ensino fundamental, devido ao 
maior número de estagiários(as) presentes na escola, 
houve oportunidade somente de 1h/a para cada, 
totalizando 2h/a para as duas participantes. 
 
Contexto do estágio nas escolas 
As instituições onde a pesquisa aconteceu foram 
CPM, uma escola militar, e ESM, uma escola 
municipal localizada em um bairro periférico. Por 
questões éticas, ressaltamos que ambas escolas 
consentiram formalmente com a publicização dos 
resultados de pesquisas realizadas no âmbito do 
estágio, como parte de um projeto institucional de 
formação de professores(as). As duas tinham 
realidades bem distintas, por uma se tratar de uma 

escola militar (CPM), as regras e obrigações eram 
bem mais rígidas e as ações menos flexíveis, mesmo 
com o ensino fundamental I; na ESM, as regras eram 
mais flexíveis, como vestimenta e comportamento 
dos(as) alunos(as). Em experiências anteriores de 
estágio, as duas estudantes foram marcadas 
positivamente em relação à educação infantil e aos 
anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), 
pela afetividade dos(as) alunos(as) da educação 
básica com os(as) professores(as) de educação física 
e os(as) próprios(as) estagiários(as). 
A respeito disso, Tassoni (2000) explica que toda 
aprendizagem está impregnada de afetividade, 
porque ocorre a partir das interações e vinculações 
sociais. Essa perspectiva coaduna-se à noção de que 
a docência é uma profissão baseada na interatividade 
humana, de acordo com Tadif e Lessard (2005). Na 
escolarização, especificamente, há uma trama entre 
os sujeitos – alunos(as) e professores(as) – e a 
apropriação dos dispositivos escolares, com relações 
intersubjetivas. 
A caracterização do ensino e da aprendizagem 
vincula-se a outros processos sociais, como as 
relações familiares dos(as) alunos(as) e as 
expectativas do campo de trabalho dos(as) 
professores(as). Nesse sentido, o apego dos(as) 
alunos(as) aos(às) professores(as) é importante, pois 
essa conexão afetiva pode favorecer a aprendizagem. 
Entretanto, o campo da afetividade nas interações 
humanas é controverso e faz parte do amálgama de 
saberes docentes (Tardif & Lessard, 2005). Na 
experiência de uma das estagiárias, por exemplo, foi 
possível estabelecer uma relação afetiva 
positivamente, mesmo com um aluno que cuspiu em 
seu rosto nos primeiros dias de aula na escola-campo 
do estágio. 
 

Resultados e Discussão 
 
As narrativas apontam alguns desafios, como o 
contexto, a estrutura e a acessibilidade de cada 
escola, a elaboração das aulas, a prática educativa 
dos(as) professores(as) supervisores(as), bem como 
a especificidade da educação física.  
No ambiente da CPM, as estagiáriasvivenciaram 
duas realidades de professores(as) efetivos(as) do 
ensino fundamental I. De um lado, uma professora 
tinha uma proposta bem elaborada e executada para 
as aulas, adaptando-as a imprevistos, quando 
ocorriam. Enquanto, de outro lado, encontraram uma 
situação oposta com um professor. No entanto, além 
de ter um planejamento para as aulas (Bossle, 2002), 
espera-se que o(a) professor(a) atente-se de que 
existem variedades de opções, não se limitando a 
reproduzir atividades em ambientes específicos, 
como ensinar esportes em uma quadra (Galvão, 
2002). Nesse sentido, o descaso na preparação da 
aula foi perceptível, refletindo a maneira como foi 
conduzida a aula e comprometendo o entendimento 
pelos(as) alunos(as). Folle et al. (2009) afirmam que 
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questões relacionadas à didática são indispensáveis à 
prática educativa e que as questões de planejamento 
também se tornam indispensáveis para ser 
professor(a). 
Na ESM, a estrutura dedicada à educação infantil 
(que atende crianças de até cinco anos) é pequena e 
menos acessível do que o restante da escola, 
destinada ao ensino fundamental II (6º ao 9º ano). 
Além disso, embora a ESM atenda à educação 
infantil e também ao ensino fundamental II, não há 
aulas específicas de educação física na educação 
infantil. No caso da outra escola, a CPM, a estrutura 
destinada ao ensino fundamental I (1º ao 5º ano) é 
ampla e acessível. A periodicidade das aulas de 
educação física é semanal e foi possível acompanhar 
três professores(as) distintos(as). A realização do 
estágio foi desafiadora nos dois contextos, na escola 
CPM com caráter militar e na escola ESM com uma 
perspectiva tradicional do ensino. Na ESM foi 
realizado o estágio com quatro turmas de educação 
infantil, sendo duas do “infantil 4” e duas do 
“infantil 5”, correspondendo à faixa etária de cada 
turma. Na CPM foi realizado o estágio do ensino 
funtadamtal I com uma turma do 1º ano, duas turmas 
do 3º ano e uma turma do 4º ano. Todas as aulas que 
as estagiárias acompanharam durante o estágio 
ocorreram no período da manhã, tanto na educação 
infantil quanto no ensino fundamental I. 
As estagiárias observaram como a noção de didática 
permeava as aulas, de modo geral, e especificamente 
na prática educativa dos(as) professores(as) de 
educação física. No caso da educação infantil, 
pedagogas também lecionavam, seguindo o projeto 
político e pedagógico da escola.  Na escola em que 
as estagiárias acompanharam turmas do ensino 
fundamental I, durante um dia por mês as aulas de 
educação física eram descaracterizadas para a 
realização do “dia do brinquedo”, em que cada 
aluno(a) leva o seu próprio brinquedo para brincar 
durante a “aula” de educação física. Para as 
estagiárias, essa data despreza a visão da educação 
física como componente curricular e reforça uma 
visão errônea de diversão alienante, à medida que 
somente ocorre durante a aula de educação física e 
nenhuma outra disciplina. 
Durante o estágio, as estagiárias perceberam que, 
como todo(a) professor(a), precisam ter um “plano 
B” (Bossle, 2002) para buscar alternativas às aulas, 
pois imprevistos acontecem, impossibilitando 
realizar plenamente o que tinha sido planejado, por 
diversos motivos, como doença ou pela 
indisponibilidade de algum espaço. De acordo com 
as estagiárias, os(as) professores(as) esperam que 
todos(as) os(as) alunos(as) participem das aulas, das 
vivências e das discussões propostas. Contudo, nem 
sempre conseguiram que fosse possível esse nível de 
participação e havia o entendimento que deveriam 
respeitar os(as) alunos(as) quando não querem 
participar das aulas. Contudo, as estagiárias 
pensavam que não teriam esse tipo de problema na 

sua intervenção, uma vez que já tinham estabelecido 
uma ligação afetiva com os(as) alunos(as). 
Consideraram que a sua prática educativa seria mais 
tranquila; porém, foi justamente o contrário, porque 
estavam nervosas por ser a sua primeira aula e 
alguns(as) alunos(as) estavam agitados(as). 
As estagiárias associaram a importância de valorizar 
a história de vida dos(as) alunos(as) – após a leitura 
de um texto compartilhado nos encontros presenciais 
(Venâncio & Sanches-Neto, 2019) – porque a partir 
dessa valorização torna-se possível compreender a 
sua realidade, as suas ações e fomentar a sua 
autodisciplina. De acordo com as estagiárias, essas 
situações do cotidiano dos(as) professores(as) 
apenas tornaram-se compreensíveis quando puderam 
vivenciá-las, e somente conseguiram identificar a 
complexidade do trabalho docente por meio do 
estágio ao vivenciarem realidades peculiares. É 
nesse sentido que o estágio se torna tão importante à 
formação inicial de professores(as).  
Para as estagiárias, é no estágio que os(as) 
licenciandos(as) constituem-se enquanto 
professores(as) em formação e podem entender 
como (re)agir em determinadas situações que 
enfrentarão mais à frente na carreira como, por 
exemplo, a resistência de alguns(as) alunos(as) na 
participação e no envolvimento, a falta de materiais 
para as aulas, a estrutura física e a arquitetura 
precária dos ambientes em que as aulas acontecem, 
entre outros problemas.  
Conforme as estagiárias, para a resolução desses 
problemas não basta refletir a respeito e questionar 
ingenuamente um(a) professor(a) por não adaptar os 
materiais ou por não ter pensado em soluções 
alternativas. É necessário vivenciar a realidade que 
o(a) professor(a) e o(a) aluno(a) se encontram para 
identificar os obstáculos e as dificuldades que 
influenciam o trabalho de ensinar educação física, 
bem como as responsabilidades para melhorar as 
condições de ensino. Nessa lógica, as estagiárias 
afirmaram que provavelmente não encontrariam 
uma solução a curto prazo; no entanto, saberão 
justificar determinados aspectos que escapam da 
responsabilidade individual de cada professor(a) e 
que necessitam de encaminhamentos de outra 
ordem. 
Outra circunstância que chamou a atenção das 
estagiárias foi a problemática da especificidade 
associada à questão das dimensões dos conteúdos – 
mencionada por Okimura-Kerr et al. (2017) – 
porque os conhecimentos atitudinais e conceituais 
são apresentados de forma superficial nas aulas, 
além de não serem específicos da educação física, 
nem estarem diretamente relacionados com o 
movimento humano, embora sejam comuns nos 
currículos escolares. Ao contextualizar uma 
narrativa, as estagiárias apontaram que durante o 
período de estágio os conhecimentos conceituais e 
atitudinais foram trabalhados somente em alguns 
casos e em nenhum momento observaram qualquer 
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aprofundamento quanto a esses conhecimentos com 
os(as) alunos(as) do ensino fundamental, em 
concordância com a crítica de Okimura-Kerr et al. 
(2017). Através do conhecimento das estagiárias 
referente às dimensões de conteúdos foi possível 
notar – durante o período de estágio e nas discussões 
realizadas nos encontros presenciais – que houve 
pouco aprofundamento por dois dos(as) três 
professores(as) supervisores(as) da CPM, sendo que 
a terceira professora conseguiu integrar as 
dimensões dentro de uma mesma aula. Na ESM não 
há professor(a) de educação física, tampouco 
qualquer integração atitudinal, procedimental e 
conceitual. 
As estagiárias ressaltaram que, segundo Freire 
(1999), a educação física escolar enfatizaria a 
aprendizagem de habilidades motoras, sem 
considerar as habilidades que os(as) alunos(as) já 
tenham aprendido com as questões cotidianas. 
Contudo, após 20 anos da pesquisa de Freire (1999), 
as estagiárias perceberam no estágio que algumas 
aulas não tinham como foco principal somente a 
habilidade motora, mas era requerido que os(as) 
alunos(as) identificassem e relacionassem o que 
eles(as) já sabiam a respeito do que estavam 
vivenciando. Por exemplo, na aula de futsal, 
muitos(as) alunos(as) falaram que já conheciam a 
modalidade esportiva, que a praticavam e assistiam 
com familiares. 
Com isso, as estagiárias perceberam que a ênfase da 
educação física em habilidades motoras está sendo 
modificada, mas que essa mudança depende do(a) 
professor(a) que está à frente da turma. Além disso, 
as estagiárias narraram a ocorrência de condutas 
controversas entre os(as) alunos(as), como críticas 
aos(às) colegas que não conseguem realizar um 
movimento tão bem quanto um(a) aluno(a) mais 
habilidoso(a). A controvérsia remete às diferenças 
nas relações que os(as) alunos(as) estabelecem com 
os saberes (Venâncio & Betti, 2015), bem como os 
modos de elaboração dos saberes das próprias 
estagiárias ao transitarem da perspectiva de 
estudantes à de professoras (Venâncio & Sanches-
Neto, 2019). Ao observar isso, entenderam que 
deveriam trabalhar as três dimensões juntas; porém, 
dando ênfase para a atitudinal, de modo que essas 
atitudes não se repetissem, intervindo no momento 
em que ocorrem.   
As estagiárias apontaram que, para Ulasowicz 
(2017), a dimensão atitudinal dos conteúdos deve 
estar presente no trabalho do(a) professor(a), por 
meio do planejamento de conteúdos específicos, 
com estratégias elaboradas para esse fim. Dessa 
forma, sugerem a realização de vivências que 
explicitem a dimensão atitudinal nas aulas, pois 
assim os(as) alunos(as) poderiam compreender 
melhor a sua importância. 
A questão dos conteúdos abordados no estágio 
levanta algumas discussões, pois a educação física é 
associada frequentemente à saúde e à recreação, em 

detrimento da diversidade de conteúdos, como a 
capoeira que, segundo mencionado pelas estagiárias 
em um dos encontros, poderia ser trabalhada 
pedagogicamente com as turmas, superando os 
conteúdos referentes aos esportes ou temas que já 
sejam de domínio dos(as) alunos(as) (Corsino, 
2017). 
As práticas educativas entre as estagiárias e os(as) 
orientadores(as) aproximaram-se das posturas 
assumidas por uma professora supervisora; porém, 
houve distanciamento dos posicionamentos   
demonstrados pelos(as)  demais professores(as) 
supervisores(as) do estágio. Isso ocorreu em 
diferentes turmas, com os(as) alunos(as) de cada 
nível da educação básica. As estagiárias relataram 
que havia o entendimento de que deveriam respeitar 
os(as) alunos(as) quando não querem participar das 
aulas. Esse é um dilema recorrente no processo de 
ensino da educação física, como se a participação e 
o envolvimento do(a) aluno(a) na aula prescindisse 
da presença do seu corpo (Venâncio & Sanches-
Neto, 2017). 
Paradoxalmente, essa ausência consentida do corpo 
presente precisa trazer dúvidas ao(à) professor(a) e 
também aos(às) alunos(as) a respeito do significado 
atribuído às aulas.  
O exercício da docência durante o estágio é marcado 
por momentos que geram satisfação no processo de 
colocar-se na condição de responsável pelas turmas 
– como podemos observar no excerto da narrativa 
[1] a seguir, sobre a primeira turma. Os dilemas 
também podem ser caracterizados pelo nervosismo e 
a insegurança em situação de exercício da docência, 
que se manifesta mesmo após um período de 
observação e de conhecimento da realidade escolar – 
como no excerto da narrativa [2] sobre a segunda 
turma. 
 

[1] A primeira turma que realizamos a 
intervenção foi o infantil IV, e não apresentou 
nenhuma situação que precisasse de medidas 
drásticas. Foi uma turma tranquila, as crianças 
gostaram muito das atividades e não se 
dispersaram, o que nos deixou realizadas, por 
nossa aula ter atingido seus objetivos.  Ao final, 
fizemos uma roda de conversa para saber o que 
acharam, assim realizando a questão de 
autonomia e criticidade sobre o que tinham 
realizado na aula. 
 
[2] A segunda turma a ser realizada a 
intervenção foi o infantil V, e enfrentamos 
algumas situações que podemos dizer ser bem 
frequentes no cotidiano de nós professores(as). 
Essa turma nos deu um pouco mais de trabalho 
em relação à primeira, além do nervosismo que 
estávamos sentindo, tínhamos que tentar 
acomodar duas crianças de turmas diferentes que 
estavam dificultando o desenvolvimento da 
atividade. Esses dois alunos que estavam 
atrapalhando a aula já têm o costume de ficarem 
fora de sala, eles sempre ficam andando pelo 
espaço da escola durante as aulas. Para não 
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encerrar as atividades antes do previsto, 
conseguimos incluir pelo menos um deles na 
atividade. Conseguimos fazer com que ele nos 
ajudasse na realização da atividade que 
estávamos desenvolvendo que, no caso, era o 
arremesso da peteca. O aluno nos ajudou, 
entregando a peteca à próxima criança na fila 
que era formada. O outro aluno, por mais que 
tentássemos, não conseguimos incluí-lo como o 
anterior. 

 
A intervenção no ensino fundamental, assim como 
na educação infantil, foi bastante desafiadora, 
devido ao nervosismo das estagiárias, mas também 
por causa do tema da aula, que era sobre o voleibol, 
sendo que as estagiárias não eram tão familiarizadas 
com esse elemento cultural. Não houve qualquer 
situação complicada, como ocorrera na educação 
infantil, mas as estagiárias tiveram que lidar com 
algumas circunstâncias que só se concretizaram no 
estágio, reforçando a sua importância formativa. A 
turma do 3º ano continha mais alunos(as) do que a 
turma do 1º ano, o que dificultou a gestão da aula, 
porque as estagiárias precisavam demonstrar 
firmeza, embora estivessem nervosas. No entanto, as 
aulas foram satisfatórias, com indícios de que os(as) 
alunos(as) gostaram muito das vivências propostas, 
fazendo com que as estagiárias refletissem sobre os 
objetivos mais uma vez alcançados, de modo mais 
complexo do que na educação infantil, devido à 
preocupação com o conteúdo que abordariam. 
O problema da gestão da sala de aula é um dos 
maiores desafios a serem enfrentados na docência. 
Propiciar situações de aprendizagem que sejam 
significativas implica na explicitação, por parte de 
cada aluno(a), da sua participação efetiva e do seu 
envolvimento subjetivo. Isso se manifesta também 
na forma como os(as) alunos(as) interagem e 
manifestam o entendimento do que foi solicitado 
pelo(a) professor(a), bem como demonstram o que 
estão ou não conseguindo realizar. Assim, a 
satisfação do exercício da docência em situação de 
estágio é um momento que precisa ser “capturado” 
pelos(as) estudantes de educação física. A sensação 
de ter conseguido ensinar, envolver e gerar condutas 
satisfatórias podem ser consideradas de 
aprendizagem dos próprios saberes docentes (Tardif 
& Lessard, 2005). 
Não obstante, determinados contextos escolares 
podem gerar nos(as) professores(as) condutas que 
favoreçam o que podemos chamar de conformismo. 
Como se todas as escolas públicas, por exemplo, 
fossem destituídas de infraestrutura e de qualidade 
questionável. É certo que nós, professores(as), 
teremos dificuldades de ensinar determinados 
conteúdos, que a falta de estrutura física e de 
materiais influenciará a prática educativa; no 
entanto, é necessário pensar em uma estrutura lógica 
pedagógica que seja coerente para que cada aluno(a) 
tenha a possibilidade de aprender e de reconhecer-se 
no processo (Araújo & Rodrigues, 2017). 

No caso das estagiárias, ambas conseguiram 
proporcionar uma aula de voleibol sem nunca terem 
jogado anteriormente. Com isso, geraram em si 
mesmas a expectativa de que nos estágios futuros 
pudessem observar aulas que tematizem os diversos 
conteúdos da educação física escolar, ao invés de 
reforçar os esportes coletivos mais conhecidos. Há, 
nesse âmbito, uma contradição porque ao mesmo 
tempo que as estagiárias acenam para a necessidade 
de não reforçar as modalidades esportivas mais 
conhecidas – basquetebol, futebol e futsal, handebol 
e voleibol –, encontraram no voleibol certa 
segurança para afirmar a qualidade de seu modo de 
ensino. 
Ao explicitarem a satisfação de terem conseguido 
identificar que ensinaram efetivamente conteúdos a 
respeito do voleibol para as turmas, é necessário 
buscarmos as evidências registadas desse processo. 
Conforme podemos identificar em Moura, Monteiro, 
e Batista (2018), há estudantes em situação de 
estágio, em escolas portuguesas, que gravaram as 
suas próprias aulas, sob a supervisão do(a) 
professor(a) e, posteriormente, analisaram as 
situações de ensino e de aprendizagem que foram 
geradas. Esses(as) estagiários(as) puderam 
identificar detalhes das situações que foram ou não 
bem-sucedidos na perspectiva da aprendizagem 
(Moura, Monteiro, & Batista, 2018). 
Quanto à especificidade, o fato de não haver 
professor(a) de educação física na educação infantil 
incomodou as estagiárias, mas o incômodo 
amplificou-se quando perceberam que os(as) 
pedagogos(as) aparentam não saber o valor que as 
práticas corporais proporcionam a cada aluno(a). 
Assim, outra situação chamou a atenção das 
estagiárias, quando a professora as informou que 
seria trabalhada a coordenação motora fina dos(as) 
alunos(as) a partir da criação de um pião. A 
atividade seria a construção de um pião, com CDs, 
bilas e tampinhas de garrafa.  
A ideia foi empolgante às estagiárias e as crianças 
estavam animadas para começar; porém, a 
professora realizou toda a construção do brinquedo e 
os(as) alunos(as) ficaram só olhando, esperando, e 
isso frustrou as estagiárias porque a construção não 
se deu pelos(as) alunos(as). Portanto, foi descartado 
o informe inicial da professora, de que seria 
trabalhada a coordenação motora fina naquela aula. 
Notamos que é durante as situações de estágio que 
os(as) estudantes se deparam com possibilidades de 
reconhecer a convergência e a integração dos 
conhecimentos que são elaborados durante algumas 
disciplinas do curso de licenciatura. Por exemplo, as 
estagiárias compreenderam como a coordenação 
motora fina poderia ser desenvolvida em uma 
situação de ensino; no entanto, identificaram que 
essa possibilidade foi reduzida, visto que a 
professora não inseriu no processo os sujeitos da 
aprendizagem, ou seja, não incluiu os(as) alunos(as).  
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Nesse sentido, no processo (auto)formativo, as 
estratégias utilizadas por cada docente precisam ser 
também avaliadas por parte dos(as) estagiários(as). 
As estagiárias conseguiram acompanhar três 
professores(as) na CPM, considerando boa uma 
professora, segundo critérios apontados por Galvão 
(2002), e   identificaram detalhes sobre as escolhas 
que   subsidiam a prática educativa.  
Durante o estágio, perceberam as especificidades de 
cada nível de ensino, como as questões relacionadas 
à afetividade e à especificidade da educação física. 
A partir disso, embora algumas experiências não 
tenham sido agradáveis às estagiárias, contribuíram 
para compreenderem a importância de identificar e 
de antecipar determinados obstáculos durante o 
estágio.  
Desse modo, no processo (auto)formativo, quando 
os(as) próprios(as) estagiários(as) identificam 
possíveis obstáculos pedagógicos ou adversidades 
que possam influenciar negativamente o trabalho 
docente a ser realizado – durante o estágio 
supervisionado nas escolas –, podem reconhecer o 
tipo de professor(a) que não desejam ser e buscar 
alternativas viáveis. 
 

Conclusões e reflexões finais 
 
Concluímos que as narrativas situaram modos de 
enfrentamento de adversidades, contribuindo no 
processo (auto)formativo das estagiárias. Ao 
compartilhar reflexões por meio das narrativas, 
revisitando-as constantemente durante o  estágio,  as  
relações entre as estagiárias e os(as)  
orientadores(as) assumiram características 
colaborativas e horizontalizadas ao invés de 
respaldarem-se hierarquicamente.  
A colaboração foi explicitada pela perspectiva 
dialógica que permeou as reflexões compartilhadas 
durante os encontros presenciais na universidade. 
Com isso, consideramos que as estagiárias e os(as) 
docentes universitários(as) puderam aprender 
mutuamente ao problematizar as suas experiências. 
A partir das narrativas e das observações realizadas 
pelas estagiárias nas escolas, podemos apontar a 
importância que o estágio proporciona aos(às) 
estudantes em formação inicial, uma vez que 
permite vivenciar a realidade enfrentada 
cotidianamente pelo(a) professor(a) que trabalha na 
educação básica. É também essencial para que os(as) 
estudantes possam ter certeza da escolha de seu 
curso e das vicissitudes da carreira docente. 
Com o objetivo de descrever as práticas educativas 
compartilhadas pelas estagiárias e pelos(as) 
professores(as) orientadores(as) do estágio, 
encontramos alguns problemas predominantes nos 
dois contextos escolares, referentes à falta de 
flexibilidade nas ações docentes em uma escola 
(CPM) e à precariedade estrutural em outra (ESM). 
Em síntese, devido à temporalidade da experiência e 
dos saberes de cada docente, consideramos que há 

três reflexões (auto)formativas necessárias aos(às) 
estagiários(as) ao relacionarem-se com os(as) 
professores(as) orientadores(as): (1) sobre a 
dinâmica do trabalho escolar – sabemos que a 
realidade de trabalho de um(a) professor(a) dentro 
de uma escola vai além do que conseguimos 
observar, apenas olhando ou intervindo uma ou duas 
vezes; por isso, comunicar-se com o(a) professor(a) 
durante esse período contribui para a aprendizagem 
profissional das estagiárias, à medida que 
conseguiram entender situações que estão além do 
alcance objetivo dos seus olhares;  2) as perspectivas 
docentes sobre o processo  de  ensino – nesse caso, 
as participantes conseguiram observar desde o 
planejamento da aula até a viabilização da aula na 
turma prevista, entendendo a forma como o(a) 
professor(a) lida com cada etapa das situações de 
aprendizagem;  e  (3)  as  perspectivas  dos(as)  
alunos(as)  sobre  a própria aprendizagem – além de 
planejar a aula e viabilizá-la, as estagiárias 
precisaram pensar nos(as) alunos(as) e buscar 
entender como mobilizar a sua participação efetiva 
nas aulas, avaliando as condutas não apenas nas 
aulas em que assumiram a responsabilidade de 
serem as professoras, mas também nas situações que 
estavam observando; as participantes 
compreenderam, assim, os modos como os(as) 
alunos interagem no próprio processo de 
aprendizagem.  
De certo modo, contestamos a relação hierárquica 
entre os(as) orientadores(as) e as estagiárias no 
nosso trabalho. Contudo, entendemos que é 
necessário ampliar a colaboração com os(as) 
professores(as) supervisores(as) do estágio na 
educação básica, incluindo-os(as) em todas as fases 
do processo reflexivo compartilhado nas escolas e 
na universidade. Essa seria uma limitação deste 
estudo e sugerimos que outras pesquisas poderiam 
avançar mais ao atender essa demanda. 
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RESUMO: 
Este relato descreve uma proposta de Estágio Curricular Supervisionado (ECS) na 
Educação Infantil, na especificidade da Educação Física como componente curricular 
integrante desta etapa da Educação Básica. O planejamento de ensino e os planos de aula 
fundamentaram-se na proposta dos Campos de Experiência da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) articulada com a Proposta de ECS do curso de Licenciatura em 
Educação Física da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Definiu-se, como 
objetivo deste relato, analisar e refletir criticamente os documentos curriculares nacionais, 
estaduais e municipais que antecedem a BNCC, identificar e analisar a os estudos sobre a 
Educação Física, Educação Infantil e BNCC e descrever as reflexões coletivas durante as 
intervenções no ECSI. As orientações presentes nos documentos curriculares que 
antecedem a BNCCC e o conteúdo dos campos de experiência fundamentaram e suportaram 
o processo de intervenção dos estagiários no ECS da Educação Infantil.  Concluiu-se que é 
possível trabalhar em parceria com a Educação Infantil, fundamentados na BNCC, 
respeitando os diferentes ritmos, espaços e tempos das crianças e de forma integrada aos 
outros momentos da instituição, durante os estágios supervisionados. 

 
Internship in Childhood Education: the experience fields of the BNCC in the 

perception of Physical Education Interns 
 
ABSTRACT: 
This report describes a proposal for Supervised Curricular Training (ECS) in Early 
Childhood Education, in the specificity of Physical Education as an integral component of 
this stage of Basic Education. The teaching planning and lesson plans were based on the 
proposal of the Experience Fields of the National Common Curricular Base (BNCC) 
articulated with the ECS Proposal for the Physical Education Degree course at the 
University of the State of Santa Catarina (UDESC). The objective of this report was to 
analyze and critically reflect the national, state and municipal curricular documents that 
precede BNCC, to identify and analyze the studies on Physical Education, Early Childhood 
Education and BNCC and to describe the collective reflections during interventions at ECS 
I . The guidelines present in the curriculum documents that precede the BNCCC and the 
content of the fields of experience, supported and supported the intervention process of the 
interns at the ECS of Early Childhood Education. It was concluded that it is possible to 
work in partnership in Early Childhood Education, based on BNCC, respecting the different 
rhythms, spaces and times of children and in an integrated way with the other moments of 
the institution during the supervised internships. 
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Estágio na Educação Infantil: os campos de 
experiência da BNCC na percepção de estagiários 

de Educação Física 
 
Os Campos de experiência da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC, 2017) para a Educação Infantil 
orientam os conteúdos a serem tratados nesta etapa da 
Educação Básica no Brasil e, como nova proposição, 
representam mais um desafio à formação de 
professores.  
Isto posto, o presente relato descreve uma proposta de 
Estágio Curricular Supervisionado I (ECSI), na 
Educação Infantil, na perspectiva de dois estagiários, 
do curso de Licenciatura em Educação Física da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC-
SC). O ECSI é oferecido na quinta fase do curso, 
como o primeiro de cinco estágios, que ocorre em 
parceria com as instituições de Educação Infantil – 
Creches e Núcleos Municipais de Educação Infantil 
(NEIM). O Planejamento das intervenções 
fundamentou-se nos Campos de Experiência 
propostos pela Base Nacional Comum Curricular 
para a Educação Infantil (BNCC), e direcionou-se 
para crianças de dois e três anos, de um NEIM da 
cidade de Florianópolis -SC.  
O ECSI tem como objetivo de sua proposta 
oportunizar o levantamento e a análise das 
características do campo de estágio (NEIM), planejar, 
organizar, intervir e avaliar, considerando as 
experiências e práticas pedagógicas dos estagiários. 
Nesta direção, o ECSI ocorre com a supervisão 
efetiva dos docentes da instituição de ensino (NEIM), 
sob a orientação dos professores do CEFID (Centro 
de Educação Física e Desportos) que, de forma 
conjunta, orientam, supervisionam e avaliam os 
estagiários.  
O ECSI, na Educação Infantil, é o primeiro de cinco 
estágios obrigatórios e compõe parte integrante da 
formação de professores de Educação Física do 
CEFID-UDESC. Nesta perspectiva, o processo de 
planejamento e organização da intervenção 
representa um grande desafio para os estagiários, pois 
corresponde ao primeiro contato com o campo de 
trabalho como futuros professores, e há muitas 
dúvidas e inseguranças. 
Com isso, o ECSI é realizado em duplas e ao longo 
das oito semanas de estágios são feitos registros no 
formato de aulas, observações, fotos e vídeos, para 
fins exclusivamente pedagógicos.  Posteriormente, 
tais registros são analisados de forma conjunta com 
supervisores e orientadores, para as reuniões de 
feedback com os estagiários.  
Além da confecção destes documentos, há um 
relatório final que é elaborado no formato de portfólio 
reflexivo, no qual são registradas e comentadas as 
experiências de estágio. Como parte deste 
documento, a dupla confecciona um Banner que é 

	
1 Conforme dados da SMEF – Departamento de Administração 
Escolar, atualmente a Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis conta com 108 professores de Educação Física em 

apresentado no evento ‘Seminário Final de Estágios’, 
com a participação de todas as modalidades de 
estágio, com a presença dos estagiários, supervisores, 
orientadores e gestores.  
Os estágios supervisionados são considerados 
processos interdisciplinares e avaliativos, 
articuladores da indissociabilidade teoria/prática e 
ensino/pesquisa/extensão, que objetivam 
proporcionar experiências discentes que sirvam de 
espaço para a criação de alternativas que possibilitem 
a formação de profissionais teoricamente 
fundamentados, historicamente situados e 
politicamente comprometidos (CEFID, 2012, p. 1). 
No que tange à especificidade dos estágios da 
Educação Física na Educação Infantil, o município de 
Florianópolis é pioneiro e protagonista no que diz 
respeito a propostas de estágio, inserção pré-
profissional e documentos curriculares envolvendo a 
Educação Física e os ECS, isso no estreitamento e 
articulação das relações entre a universidade e a 
escola. Importante frisar que, não há menção 
específica sobre a Educação Física como disciplina 
na educação infantil, em documentos curriculares que 
antecederam a BNCC, justamente por essa etapa da 
Educação Básica não se organizar disciplinarmente. 
Mas, há  nos documentos alguns elementos a favor da 
inserção da Educação Física na Educação Infantil, 
que constam no Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil e  nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, tais como:  “a 
centralidade dada ao corpo/movimento” e a 
ludicidade dos jogos/brincadeiras, que têm 
consolidado e ampliado a prática pedagógica dos 
profissionais que atuam  na Educação Infantil (Mello, 
Zandominegue, Barbosa, Martins,  & Santos,  2016, 
p. 131).  
Historicamente, documentos curriculares anteriores, 
como a Constituição Federal (1988), a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN, no. 
9394/1996), também representaram avanços no 
reconhecimento da Educação Infantil como parte da 
Educação Básica e a ratificou como política pública, 
bem como a valorização da práxis pedagógica na 
perspectiva de romper com a visão assistencialista 
que até então predominava nesta etapa. Com isso, 
houve uma mudança na concepção de Educação 
Infantil, considerando a complexidade dos sujeitos e 
da própria infância (Campos & Barbosa, 2015).  
Voltando ao protagonismo da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis, que foi pioneira, ainda nos 
anos 1980, em inserir professores de Educação Física 
no nível da Educação Infantil como integrante da 
Educação Básica:  
A inserção do professor de Educação Física no corpo 
docente das instituições de Educação Infantil teve 
início em 19821, por meio da contratação de bolsistas 
da Licenciatura em Educação Física da Universidade 

creches e NEIs com a seguinte forma de contratação: 56 
professores efetivos, ou seja, professores concursados, regidos 
pelo Estatuto do Magistério Público Municipal (Lei nº 2.517/86) 



Campos de Experiência da BNCC na Educação Infantil  

Journal of Sport Pedagogy and Research, 7(2), pp. 24-30, 2020                26	

do Estado de Santa Catarina (UDESC). Em 1987, por 
meio de concurso público, esse profissional passa a 
compor oficialmente o quadro de docentes das 
creches e NEI do município de Florianópolis 
(Florianópolis, 2016, p. 7). 
Os referenciais teórico-metodológicos que 
fundamentaram e conduziram esta inserção e 
permanência da Educação Física na Educação 
Infantil, na Rede Pública Municipal de Ensino de 
Florianópolis, foram sendo modificados ao longo do 
tempo. A princípio fundamentavam-se na 
psicomotricidade, na recreação e na aprendizagem 
motora, tendendo a práticas de caráter mais 
compensatório, preparatório e instrumental.  
Gradativamente, esse quadro mudou em grande parte 
pelo avanço nas discussões no campo da educação de 
crianças de zero a cinco anos. Houve também uma 
aproximação com as Ciências Humanas e Sociais 
privilegiando uma visão e entendimento sobre 
formação, infância, Educação e Educação Física, que 
redimensionou o contexto das práticas, o que, dentre 
outros fatores, deu centralidade à formação de 
professores para atuarem na educação básica a partir 
dos ECS, considerando a pedagogia da infância, num 
trabalho integrado entre os agentes.   
Neste contexto, a formação de professores tem 
apresentado demandas, nos últimos trinta anos, que 
colocam as experiências dos ECS no interior dos 
cursos de licenciatura, no centro do processo 
formativo. Com isso, a prática centrada no campo de 
trabalho (terreno), a perspectiva de desenvolvimento 
profissional da docência, a qualidade na performance 
e aprendizagem dos alunos, a elevação do status do 
professorado, a ressignificação das práticas 
profissionais pautadas nos saberes docentes 
necessários para atuar em contextos complexos e na 
urgência de se formar professores investigadores e 
reflexivos (Nóvoa, 1997, 1999;  Tardif, 2002; 
Zeichner, 2003), são questões em debate. 
Já na perspectiva de se trabalhar  de forma integrada, 
alguns autores como Ayoub (2001), Garanhani 
(2002), Soares, Prodócimo, e De Marco (2016),  Ota, 
De Marco, e De Marco (2018), defendem a presença 
do professor de Educação Física na Educação 
Infantil, num trabalho articulado com os outros 
professores e agentes, pensando uma relação de 
parceria e confiança, “superando uma visão 
fragmentada e disciplinar, na qual professores com 
diversas especificidades de formação podem atuar 
compartilhando diferentes saberes docentes na 
construção de projetos com as crianças” (Ayoub, 
2001, p. 56).   
Sobre esse tema, muitas reflexões começaram a 
surgir, pensando-se na composição de parcerias 
(Ayoub, 2001; Ota et al, 2018; Soares et al, 2016), 
acerca do funcionamento da Educação Física na 

	
com Plano de Cargos, Carreira e Salários do Magistério (Lei nº 
2.915/88), e 52 professores ACT (Admitido em Caráter 
Temporário) ou, como são designados na RME de 
Florianópolis, professores substitutos, também regidos, no que 

Educação Infantil, como possibilidade de estimular o 
desenvolvimento integral da criança, a partir da 
articulação entre universidade e escola, 
proporcionando experiências pré-profissionais aos 
estagiários, neste caso nos núcleos de Educação 
Infantil.  
Assim, este relato, para além de descrever a 
experiência dos estagiários, professores orientadores 
e supervisores, tem como objetivo identificar as ações 
destes sujeitos do estágio a partir da proposição da 
ideia dos Campos de Experiência da BNCC para a 
Educação Infantil, como conteúdos orientadores do 
planejamento no interior dos ECS.   
Para tal, a descrição das experiências considerou os 
registros e reflexões feitos durante as ações de 
planejamento, intervenção e orientação no contexto 
ECSI, visando atender a edição especial sobre 
Supervisão de Estágios especificamente no campo da 
Educação Física.  
 
BNCC na Educação Infantil e o Estágio 
Curricular Supervisionado 
Ao tratar sobre a Educação Infantil, a BNCC 
estabelece cinco campos de experiências que devem 
ser trabalhados com as crianças objetivando sua 
aprendizagem e seu desenvolvimento. Cabe à 
Educação Física conhecer estes campos e 
desenvolvê-los, utilizando para isso seus conteúdos 
específicos.  
Assim, de forma recente, a BNCC traz o conjunto de 
aprendizagens essenciais que todos os 
alunos/crianças devem desenvolver ao longo das 
etapas e modalidades da Educação Básica. Os campos 
de experiências constituem um arranjo curricular que 
acolhe as situações e as experiências concretas da 
vida cotidiana das crianças e seus saberes, 
entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte 
do patrimônio cultural, que se organiza (BRASIL, 
2017, p. 40):   
 

(1) o eu, o outro e o nós: experiências com 
objetivo da construção da identidade e 
subjetividade, conhecimento sobre si mesmo e a 
construção da relação com as outras pessoas;  
(2) corpo, gestos e movimentos: ênfase nas 
experiências das crianças em situações de 
brincadeiras, nas quais exploram o espaço com o 
corpo e as diferentes formas de movimentos;  
(3) traços, sons, cores e formas: experiências 
das crianças com as diferentes manifestações 
artísticas, culturais e científicas, incluindo o 
contato com a linguagem musical e as linguagens 
visuais;  
(4) escuta, fala, pensamento e imaginação: 
realça as experiências com a linguagem oral que 
ampliam as diversas formas sociais de 
comunicação presentes na cultura humana, como 

couber, pela legislação supra. Os professores efetivos são 
contratados por 20 ou 40 horas. Os professores substitutos são 
contratados por 10, 20, 30, ou 40 horas. 
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as conversas, cantigas, brincadeiras de roda e 
jogos cantados;  
5) espaço, tempo, quantidades, relações e 
transformações: experiências de organização do 
esquema corporal e a percepção espacial, a partir 
da exploração do corpo e dos objetos no espaço 
(Brasil, 2017) 
 

De forma antecipada ao texto da BNCC, a resolução 
do Plano Municipal de Educação de Florianópolis, 
realizado pela Secretaria Municipal da Educação, 
estabelece que as propostas pedagógicas da educação 
infantil, incluindo a Educação Física, devem respeitar 
os princípios éticos, políticos e estéticos; que incluem 
os princípios da autonomia, da responsabilidade, do 
respeito, da sensibilidade, da criatividade, da 
ludicidade e da liberdade de expressão nas 
manifestações culturais.  
Diante das normas e princípios estabelecidos pelos 
documentos que regem a educação infantil, é 
importante que o professor de Educação Física tenha 
o devido conhecimento sobre o seu papel no 
desenvolvimento integral das crianças, considerando 
esses documentos curriculares como orientadores de 
uma prática pedagógica contextualizada.  
Nesta perspectiva, o ECS ocupa posição de destaque, 
pois contribui para o estreitamento das relações entre 
Universidade e Escola, promove a articulação Teoria 
e prática, numa relação de parceria entre professores 
universitários (orientadores), professores das escolas 
(supervisores) e gestores. Para os estagiários é o 
momento de constituição de saberes, aquisição de 
conhecimentos e experiências profissionais 
significativas, pois organizam e sistematizam sua 
intervenção no campo profissional, sob a supervisão 
e orientação de profissionais experientes.  
Na esteira deste processo formativo, vários elementos 
são legitimados e ressignificados, no encontro entre a 
Universidade e os Núcleos de Educação Infantil na 
qual a responsabilidade de formar futuros professores 
é compartilhada. O compromisso assumido favorece 
o respeito e a aprendizagem mútua. 
A partir deste panorama conceitual, documental e 
contextual da formação de Professores de Educação 
Física para atuarem na Educação Infantil, este relato 
de experiência sobre o estágio obrigatório, em sua 
etapa primeira, na Educação Infantil, especificamente 
trata das experiências de dois estagiários com um 
grupo de crianças de dois e três anos de um Núcleo 
de Educação Infantil Municipal (NEIM) do bairro 
Coqueiros, no município de Florianópolis-SC. Com 
isso, traçou-se como objetivos deste relato: (a) 
Analisar criticamente os documentos curriculares 
para a Educação Infantil; (b)  Identificar e analisar 
estudos recentes sobre a BNCC e seus 
desdobramentos na Educação Infantil, com foco nos 

estágios curriculares e nas práticas pedagógicas e; (c) 
Organizar e descrever as experiências de intervenção 
e reflexão coletiva durante o ECSI. 
 
O Relato:  Bastidores do Estágio  
O relato teve como referências conceituais os 
documentos curriculares do município – Proposta 
Curricular de Educação Física para a Educação 
Infantil, o Projeto Político e Pedagógico da 
Instituição (NEIM Coqueiros), a BNCC - Campos de 
Experiência, estudos recentes que corroboraram com 
o atual cenário de pesquisa sobre os estágios da 
Educação Física na Educação Infantil.  
Num primeiro momento, os registros reportaram-se 
às narrativas tecidas a partir do momento de 
sondagem - observações na unidade das rotinas e 
ações dos agentes lá inseridos e das crianças no 
ambiente natural.  Com isso, durante duas semanas 
foram registradas e sistematizadas, em diário de 
campo, as vivências cotidianas das crianças do Grupo 
3.  
Após as observações, os estagiários elaboraram o 
planejamento de ensino e os planos de aula, como 
elementos obrigatórios para o início da intervenção. 
Antes de cada aula os estagiários imprimiam o plano 
de aula e o entregavam para cada professora.  Nestes 
eram feitos comentários e observações sobre a aula. 
A cada intervenção, as professoras faziam registros 
fotográficos e em vídeos e encaminhavam para os 
respectivos estagiários. Esses registros também 
constituíram parte da documentação final dos 
estágios, e foram a fonte de dados para as descrições, 
análises e reflexões deste relato.   
A carga horária do ECSI, da UDESC-CEFID, é de 90 
horas, distribuídas da seguinte forma: 36 horas de 
aulas presenciais na Universidade, 14 horas de 
observação do campo de estágio, 30 horas de 
intervenção (aula de Educação Física – planejamento 
e atuação) e 10 horas para a realização dos registros 
escritos e produção de um relato de experiência no 
formato de portfólio reflexivo, entregue ao final do 
estágio.  
No NEIM os estagiários são supervisionados e 
orientados pelas professoras da escola e da 
universidade. As intervenções ocorreram em duas 
sessões semanais com duração de 1h cada.  Os 
estagiários participaram de toda a rotina das crianças, 
dentro de seu horário de aula, tais rotinas incluíam 
auxílio durante as refeições, trocas, idas ao banheiro, 
resolução de conflitos, dentre outros.   
Assim, como estrutura do planejamento de ensino 
foram traçados e definidos os seguintes objetivos, 
conteúdos e estratégias pelos estagiários:  
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Tabela 1. Objetivos do Planejamento de Ensino – ECSI 2019/2 
 

Objetivos Descrição 
Conceituais - Identificar e nomear as manifestações da cultura da infância propostas nas aulas; 

- Apreciar as diferentes manifestações artísticas e culturais, incluindo as músicas e 
as brincadeiras de roda. 

Procedimentais - Experimentar, através dos sentidos, suas sensações; 
- Participar ativamente das atividades propostas; 
- Expressar-se através do movimento; 
- Vivenciar as percepções de tamanho e espaços; 
- Movimentar-se, adaptando-se a diferentes ritmos. 

Atitudinais Respeitar o espaço dos colegas na prática da brincadeira; 
- Colaborar com os colegas, professores, nas brincadeiras de roda; 
- Interagir com os colegas; 
- Realizar movimentos independentes e interdependentes com os diversos segmentos 
do corpo,  
- Orientar-se no espaço, discriminando localização, direção e dimensão; 
- Cooperar nas atividades de grupos, aceitando diversos papéis.  

Fonte: Construção própria 
 
Sobre os conteúdos,  os Jogos e Brincadeiras 
foram definidos a partir de sua importância para a 
aprendizagem e desenvolvimento integral das 
crianças. As Diretrizes Curriculares Nacionais 
(Resolução CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artigo 9º, 
estabelece que as brincadeiras compõem um dos 
eixos estruturantes das práticas pedagógicas da 
Educação Infantil, proporcionando experiências por 
meio das quais as crianças podem se apropriar de 
conhecimentos, possibilitando aprendizagens, 
desenvolvimento e socialização.  
Considerando estes conteúdos, foram abordados os 
campos da experiência na educação infantil conforme 
as orientações expressas na BNCC.  
 

“A interação durante o brincar caracteriza o 
cotidiano da infância, trazendo consigo muitas 
aprendizagens e potenciais para o 
desenvolvimento integral das crianças. Ao 
observar as interações e a brincadeira entre as 

crianças e delas com os adultos, é possível 
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, 
a mediação das frustrações, a resolução de 
conflitos e a regulação das emoções (BRASIL, 
2017, p. 37).” 

 
Além destes elementos, segundo Ota et al(2018), a 
Educação Física na Educação Infantil ao trabalhar de 
forma integrada com os demais professores da 
unidade, que vivenciam situações cotidianas com as 
crianças, podem resultar em propostas qualificadas a 
partir do conhecimento representado nas diferentes 
linguagens e diferentes contribuições, advindas das 
formações específicas de cada um. 
 Considerando a riqueza de propostas 
interdisciplinares, a diversificação e a exploração de 
temáticas direcionadas para as crianças pequenas, os 
campos de experiência da BNCC constituíram o 
balizador deste cronograma de intervenção. 

 
Tabela 2. Cronograma de Intervenções – ECSI 2019/2 
 

Campo de experiência Definição Atividades 
Eu, o outro e o nós Destaca experiências relacionadas à construção 

da identidade e do relacionamento pessoal e 
interpessoal. 

Construção da identidade e 
relação com os outros. 

Corpo, gestos e movimentos Destaca experiências que propiciam o 
conhecimento sobre o próprio corpo. 

Conhecimento do corpo e 
movimentos. 

Traços, sons, cores e formas Ressalta as diferentes manifestações artísticas e 
promove uma ampliação do repertório musical. 
Além disso, promove sensibilidade investigativa 
no campo visual. 

Experiências corporais com base 
em sons e ritmos. 

Escuta, fala, pensamento e 
imaginação 

Realça as experiências com a linguagem oral que 
ampliam as diversas formas sociais de 
comunicação presentes na cultura humana, 
como as conversas, cantigas, brincadeiras de 
roda, jogos cantados etc. 

Experiências com a linguagem 
oral, imaginação e 
representação. 

Espaço, tempo, relações e 
transformações 

Promove a construção de noção espacial e 
temporal, além de situações dinâmicas. 

Organização espacial e esquema 
corporal 

Fonte: Construção Própria  
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A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano 
da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e 
potenciais para o desenvolvimento integral das 
crianças. Ao observar as interações e a brincadeira 
entre as crianças e delas com os adultos, é possível 
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a 
mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a 
regulação das emoções. 
Com isso, ao organizar as intervenções em campos de 
experiências e não de forma fragmentada, como o 
modelo disciplinar propõe, privilegia e qualifica a 
prática pedagógica dos professores, neste caso da 
proposta da Educação Física em articulação com as 
professoras (Ota et al, 2018).  
Outros documentos, além da BNCC, foram 
considerados e estudados nesta proposta. Durante o 
planejamento de ensino e dos planos de aula, como 
etapa inicial dos ECSI, os documentos estaduais e 
municipais foram trabalhados nas aulas na faculdade 
com amplo debate entre todos os estagiários. Foram 
enfatizadas as contribuições e principalmente a 
qualidade destes documentos curriculares, 
produzidos a partir de estudos na área e 
desenvolvidos em parceria - Universidade e a rede 
municipal de Florianópolis.  
Definidos os campos de experiência, que foram 
estruturados em planos de aula, considerou-se um 
campo de experiência para cada semana; como 
estratégias metodológicas foram utlizadas rodas de 
conversa, brincadeiras, cantigas de roda, confecção 
de cartazes, danças, atividades historiadas, circuito 
sensório motor e atividades de aventura.  
Nas observações de aulas, feitas em momento 
posterior, constam momentos desafiadores, 
principalmente no que diz respeito à comunicação 
entre os estagiários e  as crianças, como momentos de 
distrações  decorrentes de elementos do ambiente, 
como brinquedos da sala e do parquinho.  
Pelos registros fotográficos e de vídeos foram 
recuperados os momentos de interação e participação 
das crianças, bem ativas e participativas. Nos 
registros referentes à construção da identidade e a 
relação e reconhecimento do outro priorizou-se o 
reconhecimento e percepção de si e o respeito ao 
outro – colegas e professores. 
Como tarefa considerada mais expressiva, pelas 
professoras regentes, estagiários e professora 
supervisora, neste campo de experiencia foi realizada 
a confecção do “cartaz da turminha” , no qual as 
crianças colocaram suas próprias fotos e de todos os 
amigos.  
No campo sobre conhecimento do corpo e dos 
movimentos, as crianças brincaram com quebra-
cabeças do corpo humano, houve a utilização de 
músicas, e a participação foi intensa e exploratória de 
vários planos e movimentos.  
Na exploração das experiências corporais com sons, 
ritmos e cores as crianças organizaram as bolas por 
cores, experimentaram grutas coloridas e deliciosas 
durante um piquenique. Foram realizados jogos de 

divinhação de sons, também exploraram vários 
instrumentos musicais.  
Nos circuitos motores, foi trabalhado esquema 
corporal e organização espacial. Nesta atividade, as 
crianças se mostraram bem corajosas, andaram 
inúmeras vezes na corda – falsa baiana, sobre os 
pneus coloridos dispostos ao longo da quadra e 
escalaram os brinquedos do parquinho.  
O campo linguagem oral, imaginação e 
representação, as crianças vivenciaram as  aulas 
historiadas, brincaram com balões, imitaram sons e 
movimentos dos animais da floresta, criando suas 
próprias histórias e seus personagens. Foram 
momentos agradáveis, lúdicos e com participação 
ativa das crianças.  
Nesta direção, o trabalho com os campos de 
experiência da BNCC (2017) para a Educação 
Infantil foi proposto considerando a motricidade e 
corporeidade como objetivos de aprendizagem, e 
valorizando as crianças como produtoras de cultura. 
Com isso, a análise e reflexão crítica da própria 
prática pedagógica no ECS, da experiência com a 
Educação Física com as crianças pequenas, foi 
fundamental para a aquisição de saberes e 
desenvolvimento de habilidades para o atuar neste 
nível da educação básica.   
Segundo Mello et al. (2016), o mesmo pode ser 
considerado para os itens jogo, brincar e brincadeira, 
citados no referido documento, sugerindo que sejam 
entendidos como direitos de aprendizagem e não 
como meio para outras aprendizagens. A concepção 
de infância nesse documento continua semelhante ao 
que foi preconizado em documentos curriculares 
anteriores. 
Feitas estas considerações, reiteramos que a 
experiência foi desafiadora desde o início, pois foi 
assumido o compromisso de trabalhar com um 
documento novo, ainda em implementação nas redes 
públicas de ensino. Mesmo assim, foi possível tecer 
reflexões críticas significativas a partir do potencial 
que representou a experiência.  
Apesar do período de nove semanas de contato com 
o grupo de crianças e professoras da unidade, o 
trabalho foi realizado de forma articulada, com o 
compartilhamento do planejamento e dos planos de 
aula com a equipe de professoras. Assim, o 
acompanhamento, sugestões, reflexões e correções 
puderam ser feitas de forma coletiva e foi bem 
positiva para o nosso crescimento e aprendizado 
como futuros professores.  
As inseguranças iniciais, próprias do primeiro 
estágio, não impediram nem paralisaram as ações dos 
estagiários, foi possível nos mantermos fiéis aos 
objetivos, que foram perseguidos com estratégias 
ousadas e que repercutiram significativamente para as 
crianças e professoras também. Houve um trabalho de 
parceria durante as intervenções, nos momentos de 
reflexão, com grande colaboração das professoras 
regentes e de Educação Física (supervisora da 
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unidade), que corroboraram com nossa experiência 
inicial.  
Foi possível descrever tal experiência no ECS I como 
singular no campo da profissionalização, pois foram 
desenvolvidas habilidades e adquiridas competências 
para ensinar em situações diversificadas. Foram 
respeitados o tempo, espalho e agentes da instituição, 
mesmo com algumas adaptações, respeitou-se as 
características das crianças, do corpo docente de 
forma harmônica e significativa.  
Ressaltamos que compreendemos as críticas feitas à 
BNCC, devido ao seu alcance, profundidade e espaço 
restrito para o amplo debate, principalmente na 
tramitação das diferentes versões, e da ausência de 
bases teórico metodológicas que amparem o texto.  
Por meio deste relato de experiência, que primou pela 
prática pedagógia  planejada de forma intencional e 
articulada com a equipe docente da unidade campo de 
estágios, com respaldo e fundamentação em 
documentos curriculares, e estudos na área, foi 
possível contribuir com o desenvolvimento integral 
de crianças pequenas a partir das orientações 
previstas nos campos de experiência da BNCC para a 
Educação Infantil, qualificando e ampliando as 
possiblidades de ação social e profissional como 
futuros professores de Educação Física.  
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RESUMO: 

Esta pesquisa qualitativa documental teve como objetivo analisar os planos de ensino 

construídos para o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado na Educação 

Infantil, no âmbito do processo de formação de professores de Educação Física. Os 

resultados enfocaram cada item dos planos de ensino analisados, passando pelo tema, 

objetivo geral e específicos, conteúdos, estratégias, espaços e recursos materiais, avaliação 

e referências. Menciona-se que no que coube a planificação e composição do documento 

trata-se de uma tarefa que requer treino, compreensão das partes e das finalidades, 

sobretudo a capacidade de escrever aquilo que se pretende realizar. Assim, foi possível 

notar itens mais complexos como os objetivos específicos, a avaliação e outros menos 

complexos como o conteúdo, espaços e materiais. Contudo, ressalta-se que os planos de 

ensino possibilitaram olhar para o estágio do ponto de vista dos dispositivos de formação e 

fica o registro da necessidade destes instrumentos serem cada vez mais investigados para 

beneficiar tanto os estagiários quanto o próprio curso de formação que pode se valer dos 

mesmos ao propor mudanças. 

 

 
Documents produced in the supervised curricular internship in early childhood 

education: First approaches 

ABSTRACT: 

This qualitative documentary research aimed to analyze the teaching plans developed for 

the supervised curricular internship in child education, within the scope of Physical 

Education Teaching education process. The results and discussion focus on each item of the 

teaching plans analyzed by the theme, general and specific objective, content, strategies, 

spaces and material resources, evaluation and references used to make the plan. It should 

be mentioned that the point of view of the planning and composition of the document deals 

with a task that requires training, understanding of parts and purposes, mainly the ability to 

write what is being done. Thus, it was possible to notice more complex items such as the 

specifics objectives, evaluation and other less complex such as content, spaces and 

materials. However, it should be noted that the teaching plans make it possible to view the 

supervised curricular internship from the perspective of the training devices and the 

registration of the need for these instruments to be increasingly investigated to benefit both 

trainees (interns) and the teacher training course that can use them when proposing changes. 
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Documentos produzidos no estágio curricular 
supervisionado na Educação Infantil: Primeiras 

aproximações 
 
O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) é 
compreendido como uma importante parte da 
formação inicial, que aproxima o futuro professor de 
seu espaço de intervenção, dando-lhe a possibilidade 
de desenvolver interações com a comunidade escolar, 
com o conteúdo, de estruturar processos de ensino, de 
compreender a sistemática da escola, entre outros 
(Pimenta & Lima, 2002). 
Nóvoa (2009) acrescenta que os ECS e as 
experiências na escola durante a formação inicial, 
proporcionam o aprender da profissão e a integração 
e articulação entre o saber (conhecimentos), saber-
fazer (capacidades) e o saber-ser (atitudes). Neste 
sentido, Lima, Benites, Resende e Cardoso (2018) 
complementam que esse período auxilia o futuro 
professor a pensar sobre a construção da profissão e 
da identidade profissional. 
Assim, compreende-se que o ECS é um momento de 
desenvolvimento e aprendizagem da profissão e que 
pode incidir sobre a noção do ensino como um 
elemento intencional e que, para tal, o professor 
precisa adquirir duas formas de domínios: o didático, 
que traduz aquilo que está no campo da informação 
para o planejamento, tendo como intuito facilitar a 
transferência daquilo que pretende ensinar e; o 
pedagógico, que se refere à gestão da sala e seus 
acontecimentos (Altet, 2000). 
No que tange ao domínio didático, se pressupõe 
alguns conhecimentos, observações, conteúdos e 
teorias que serão referendados na ação de planejar. 
Logo, aprender a planejar no momento do ECS, 
oferece ao futuro professor aspectos da formalização 
daquilo que deve ser ensinado e, de que forma, dando 
indícios de estratégias, ordenação dos passos a serem 
seguidos, etapas a serem cumpridas e permitindo a 
reflexão sobre a prática (Sacristán, 2002). 
O desencadeamento do planejamento acontece no 
âmbito do domínio pedagógico, assim o ECS 
corrobora com a possibilidade de se implementar os 
domínios supracitados, sendo considerado um espaço 
de experiência formativa (Fernandes & Almeida-
Júnior, 2013). 
De acordo com Zabalza (2014), esta experiência 
formativa promovida pelo ECS pode abordar a ideia 
de pesquisa e de reflexão para subsidiar os domínios. 
Naquilo que cabe a pesquisa, adentram-se os 
apontamentos da “necessidade de um bom 
planejamento do processo de estágio com a 
identificação explícita das ações a serem 
desenvolvidas durante o período de práticas” 
(Zabalza, 2014, p. 183) e já sobre a reflexão, recaem 
os aspectos decorrentes do enfrentamento e análise 
das situações vividas no ECS. 
Neste sentido, entende-se que a produção de 
documentos no âmbito do ECS (planejamento, 
relatórios, acompanhamentos etc.) pode ser 

considerado um aspecto central no processo de 
aprender a ser professor e, portanto, um exercício 
essencial. 
Nesta perspectiva, o planejamento consiste num 
processo de tomada de decisões em prol de objetivos 
que se pretende atingir, demandando um conjunto de 
conhecimentos específicos sobre o que e como fazer.  
Especificamente no que tange ao planejamento do 
trabalho docente, enquanto nível macro pode-se 
considerar que existe um conjunto de estruturas, 
como leis, diretrizes e resoluções que vão atribuir 
apontamentos; já no nível meso existem as 
regulamentações e propostas educacionais das 
instituições e a relação daquilo que a área privilegia 
enquanto conteúdo e estratégia e; no nível micro 
deve-se atentar as características locais, a faixa etária, 
as condições de trabalho, aos espaços disponíveis e 
aos aspectos inerentes ao acontecimento das ações 
planejadas (Garcia, 1984;  Sacristán, 2007). 
Dentro destes níveis supracitados seria possível, 
dentro da ideia de planejamento, construir um plano 
de estudos e/ou de trabalho que tenha como intuito 
orientar a prática docente (Inácio et. al., 2014). Sendo 
assim, parte-se da premissa que construir o 
planejamento do trabalho, diz respeito à organização 
do trabalho docente, aos saberes e à maneira como o 
professor conceberá seu exercício profissional. 
Sobre os saberes, pode-se dizer que existem aqueles 
que perpassam a formação dos professores e, por 
assim dizer, os ECS. Esses saberes podem ser 
compreendidos como a base para a construção do ser 
professor desde o momento da elaboração dos 
documentos, na aproximação com as escolas, nas 
intervenções práticas, referendando, muitas vezes, 
nas escolhas de abordagens pedagógicas, métodos de 
ensino, entre outras decisões tomadas pelo futuro 
professor (Bastos-Neto, Martiny, & Gomes-da-Silva, 
2012). 
Esses saberes, considerados docentes, de acordo com 
Tardif (2002) são amplos e englobam os 
conhecimentos, competências, habilidades e atitudes, 
“[...] ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de 
saber, de saber-fazer e de saber-ser” (Tardif & 
Raymond, 2000, p. 212) e, quando se considera a 
escrita e construção do planejamento para o ensino, 
existem os saberes, que correspondem aquilo que se 
aprendeu nas disciplinas, com o currículo, com as 
estratégias e mesmo com as vivências e observações 
que instrumentalizam essa ideia e precisam ser 
transpostos da dimensão abstrata para a sua 
materialização no papel. 
Neste sentido, ao se mencionar a elaboração de um 
planejamento para o acontecimento do ECS e tendo 
em mente as etapas e saberes, alguns 
questionamentos se evidenciam, tais como: Como se 
dá o planejamento no ECS? Como estes documentos 
balizadores são construídos? O que apresentam e 
quais as contribuições trazem para compreendermos 
o processo do se tornar professor? Quais são os 
elementos centrais que perpassam o planejamento? 
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Essas e outras perguntas nos orientaram a pensar 
sobre os documentos que são considerados essenciais 
na docência e a relação que se estabelece com a 
produção dos mesmos durante os ECS. 
A pensar, em específico na Educação Física (EF), 
esses elementos que advém da discussão do 
planejamento e saberes, adentram na formação inicial 
e encontram respaldo no momento dos ECS, pois é 
onde se ganha evidência a predisposição do trabalho 
docente, a seleção de conteúdos, os documentos 
presentes na área para que se estabeleça uma 
sequência de aprendizado e uma organização 
(Venâncio & Darido, 2012). 
Mas para que isso se concretize, é necessário o 
comprometimento na formação (por parte do futuro-
professor e da instituição de ensino), no que diz 
respeito a compreensão e estabelecimento dos 
objetivos da EF escolar. Este é um apontamento 
importante, pois atrela-se a dimensão histórica da 
área de se legitimar no espaço escolar e ser relevante 
socialmente (Crum, 1993) e ainda se estabelecer uma 
linguagem de conhecimento e aprendizado (Larsson 
& Karlefros, 2015). 
Assim, diante do contexto anunciado anteriormente, 
esta pesquisa surgiu com o propósito investigar o 
ambiente dos ECS na formação dos professores de EF 
por meio dos documentos produzidos. Alguns 
estudos, tanto no contexto nacional quanto 
internacional, tem se remetido a estudar os ECS na 
EF, como aqueles que apresentam os desafios, 
saberes e conhecimentos (Milanesi, 2012; Isbarrola & 
Copetti, 2018; Zabini, Rodrigues, & Oliveira, 2015), 
outros que descrevem a qualidade das experiências de 
aprendizagem proporcionadas (Barros, Pacheco, & 
Batista, 2018; Isse & Molina-Neto, 2016), aqueles 
que mostram a articulação entre a universidade e o 
campo profissional (Larsson & Karlefors, 2015), 
entre outros. 
Todavia, o recorte escolhido para estudo ainda é 
escasso no que tange a EF, e particularmente a 
Educação Infantil (EI), uma vez que se escolheu se 
aproximar dos documentos produzidos no interior do 
ECS de um curso de EF de uma Universidade pública 
brasileira no estágio vinculado a EI, chamado de ECS 
I. 
Este ECS I, é o primeiro de uma série de cinco 
estágios que são desenvolvidos no curso e possui 
carga horária de 90 horas, distribuídas em encontros 
na Universidade, observação das aulas e regência na 
escola, bem como a produção de documentos. Neste 
estágio, os estagiários atuam em duplas em 
instituições da rede pública de ensino que atendem 
crianças de 0 a 6 anos, contabilizando três horas 
semanais durante aproximadamente 4 meses. 
Essas instituições aceitam a condição do estágio, 
designam professores supervisores para o 

acompanhamento do estagiário e estabelecem a 
parceria com a Universidade por meio do convênio 
entre instituições, termo de compromisso e 
relacionamento com os professores universitários, 
denominados de orientadores (Brasil, 2008). 
Assim, foi no interior deste contexto do ECS I que 
esta pesquisa se desenvolveu tendo como objetivo 
analisar o planejamento de trabalho, denominado 
Plano de ensino 1  (PE) construído para o 
desenvolvimento do ECS junto à EI, trazendo à tona 
suas primeiras impressões e possibilidades 
interpretativas. 
 

Método 
 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que empregou a 
análise documental. De acordo com Oliveira (2007), 
os documentos podem ser compreendidos como 
produções que disponibilizam informações e 
referências para se entender fenômenos de estudos. 
Por sua vez, a pesquisa documental caracteriza-se 
pela busca de informações em documentos que não 
receberam nenhum tratamento científico, ou seja, são 
fontes primárias, entendidas como dados originais, 
que tem relação direta com os fatos a serem 
analisados (Sá-Silva, Almeida, & Guindani, 2009). 
Assim, se considerou como documento os PE 
elaborados para o acontecimento do ECS na EI e que 
foram acessados por meio do contato com a 
professora responsável da disciplina e com a 
coordenação de estágio do curso. Como o processo de 
arquivamento na instituição ainda é recente, o estudo 
selecionou como corpus todos os PE 
disponibilizados, alguns documentos físicos e outros 
digitalizados (Tabela 1). 
Estes PE são documentos sistematizados compostos 
pelos seguintes tópicos que devem ser preenchidos e 
organizados pelos estagiários: (1) Introdução: situar 
os aspectos referentes à EF na EI, seguida da 
apresentação do campo de estágio, bem como da 
escolha do tema que se abordará nas intervenções; (2) 
Objetivo Geral: elencar o objetivo do trabalho; (3) 
Objetivos Específicos: detalhar o que será feito a 
partir das dimensões atitudinal, conceitual e 
procedimental; (4) Conteúdos: seleção daquilo que 
será desenvolvido durante o período de estágio 
utilizando como base os documentos oficiais e o 
planejamento do professor supervisor; (5) 
Estratégias: descrição e organização das aulas; (6) 
Espaço e recursos materiais: descrição dos materiais 
e dos espaços disponíveis que serão utilizados; (7) 
Avaliação: apresentar formas de avaliação 
empregadas nas aulas, no ECS e; (8) 
Referências/fontes de consulta (artigos, capítulos, 
livros, outros) utilizadas para a elaboração do 
planejamento. 

 

	
1Este é o termo utilizado na Universidade para o que irá 

compor o planejamento de trabalho do estagiário. 
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Tabela 1. Planos de ensino selecionados para a análise 
 

Ano/semestre 2017-2 2018-1 2018-2 
PE 5 7 7 

Total 19 

Fonte: construção própria. 
 
É interessante esclarecer que estes PE são orientados 
a serem elaborados tendo como base o currículo 
vigente proposto pela rede municipal de ensino, que 
para a EF prioriza a promoção de experiências às 
crianças, sob o ponto de vista que o desenvolvimento 
não é linear, reconhecendo a atividade do brincar 
como central (Florianópolis, 2016). 
Ainda, trata-se de um contexto no qual a presença do 
professor de EF tem contribuído para as discussões e 
implementações de propostas curriculares que 
sistematizam o ensino e orientam a prática 
pedagógica e como exemplo, se registra o lançamento 
do livro intitulado “A Educação Física na Educação 
Infantil” que foi elaborado buscando elencar 
reflexões sobre as práticas de EF e seus significados 
em suas ações pedagógicas e promovido pela 

Secretaria Municipal de Educação (Florianópolis, 
2016). 
Assim, dentro desse contexto e de posse dos 
documentos, os PE foram reunidos e optou-se pela 
análise do conteúdo, compreendendo que trata-se de 
um técnica que tem como principal objeto o estudo da 
palavra (Bardin, 1979; Franco, 2011) e se realizou as 
três fases pré-análise, exploração do material e 
tratamentos dos dados. 
Na pré-análise, realizou-se a recolha, organização, 
leitura exaustiva e organizou-se uma planilha a partir 
dos tópicos dos PE, citados anteriormente, 
registrando-se as impressões. A Tabela 2 apresenta 
um exemplo deste processo com um dos PE. 
 

 
Tabela 2. Exemplo da 1ª etapa da análise 
 

Item Plano de ensino para G5/G6 (5 e 6 anos). 
Tema Lutas 

Objetivos Adquirir conhecimentos sobre o mundo das lutas, filosofia, história, 

desenvolvimento de capacidades motoras do mundo das lutas 

Objetivos específicos Possibilitar o reconhecimento do corpo. Construir a ideia de respeito. Enumerar 

as diferentes modalidades de lutas presentes no cotidiano. Possibilitar 

experiências novas as crianças.  Desenvolver a cooperação entre os colegas. 

Explorar a lateralidade das crianças. 

Conteúdo Lutas 

Estratégias Rodas de conversas, atividades expositivas. 

Espaço/Recurso material Sala de aula, Quadra descoberta e espaço com grama 

Avaliação  Formativa: Através da observação 

Bibliografia A educação física na educação infantil na rede de Florianópolis (2016) 

Projeto Pedagógico da escola (2017); 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997; 1998); 

DARIDO, S.C. A educação física na escola e o processo de formação dos não 

praticantes de atividade física (2004). 

Observações: Objetivo específico: Não foi especificado os objetivos atitudinais, conceitual, procedimental 

conforme consta na orientação da confecção do plano. Avaliação: Não destaca o instrumento utilizado para a 

observação. Material: Não é destacado, somente se apresenta os espaços.  

Fonte: construção própria 
 
Na fase de exploração do material, se encontrou as 
unidades de registro (palavras, frases, temas) em cada 
um dos tópicos. Este processo de codificação 
permitiu chegar à terceira fase, inferência e 
interpretação, de cada um dos tópicos do documento. 
Sendo assim, para este estudo os dados foram 
apresentados de acordo com descrições relacionadas 
a cada tópico do PE (tema, objetivo geral, objetivo 
específico, conteúdos, estratégias, espaço e recursos, 
avaliação e referências) apresentando considerações 
que acabam por demonstrar as dificuldades e 
incertezas dos estagiários durante a construção dos 
PE, mas sem a proposição de categorias. 
 

Resultados e Discussão 
 
Um dos primeiros apontamentos feitos com base nos 
levantamentos dos PE foi a constatação do tema 
privilegiado pelos acadêmicos, sendo que o mais 
recorrente foi o atletismo. De certa forma, a escolha 
pode ter ocorrido pelo fato de abarcar um conteúdo 
que, historicamente, apresenta importância para com 
o desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo, devido 
ao seu amplo leque de ações motoras básicas junto à 
primeira infância. Vale registrar, ainda, que do ponto 
de vista do currículo de formação do curso 
investigado, o Atletismo é uma das modalidades que 
aparece de maneira anterior ao início dos estágios o 
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que pode, de certa forma, ter potencializado a escolha 
desse conteúdo. 
Na Tabela 3 é possível visualizar a quantidade de 
vezes que cada tema apareceu nos PE e o grupo2 com 
o qual foi abordado. 
 
Tabela 3. Tema 
 

Tema Quantidade Grupo 
Atletismo 4 G3/G4/G5/G6 

Atividades rítmicas 3 G2/G3/G5/G6 

Dança 3 G2/G3/G5/G6 

Atividades circenses 2 G3/G4/G5/G6 

Jogos com bola 2 G5/G6 

Lutas 2 G2/G3/G5 E G6 

Brincadeiras populares 2 G2/G3/G4/G5 

Esporte 2 G6/ SEM FAIXA 

Ginástica rítmica 1 G2/G3 

Esportes de aventura 1 G6 

Capoeira 1 G4/G5 

Movimentos 

fundamentais 
1 G3 

Habilidades motoras 1 G3/G4 

Esquema corporal 1 G4/G5 

Capacidades motoras 1 G2 

TOTAL         27 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
Embora se reconheça que o brincar na EI, não deva 
ficar restrito a um momento específico, chama a 
atenção o fato da brincadeira, enquanto conteúdo a ser 
desenvolvido também nos momentos de EF, estar 
pouco presente nos PE analisados, haja vista que o 
brincar é inerente à criança da EI e considerado 
central na proposta evidenciada. 
Todavia, o que se percebeu é que no contexto de 
estudo, o brincar acabou sendo uma estratégia de 
ensino e não um tema em específico e se aproximou 
das demandas curriculares que consideram o brincar 
como um eixo estruturante para as práticas 
pedagógicas da EI (Brasil, 2018). 
Desta forma, observamos a busca por temas que 
forneciam maior segurança aos estagiários, pois 
como apontam Rocha e Fiorentini (2005) a passagem 
da condição de aluno para a de professor e o primeiro 
contato com a escola é algo tenso, cheio de dilemas e 
dúvidas, seja em relação à confecção de documentos 
como no caso do PE ou na realização da prática 
pedagógica, tentando minimizar possíveis 
frustrações. 
Já no item objetivo geral, foram encontrados 15 
verbos que se repetiram em mais de um PE, conforme 
ilustrado na Tabela 4. 
Os dados indicaram que os verbos vivenciar, 
conhecer e apresentar foram os mais abordados e 
trata-se de termos que fazem menção ao primeiro 
contato da criança com o tema proposto, 

	
2 O grupo corresponde à faixa etária. Por exemplo, G4 atende crianças 

de 4 anos, aproximadamente. 

demonstrando a possibilidade da interação das 
crianças com o mundo físico e social, estabelecendo 
relação com aquilo que é proposto pela Base Nacional 
Comum Curricular 3 -BNCC para a EI quando se 
aponta para o conceito de criança como um ser que 
observa, questiona, conclui, faz julgamentos (Brasil, 
2018). Da mesma forma, encontrou-se coerência com 
os documentos produzidos pela própria rede de 
ensino. 
 
Tabela 4. Objetivo geral 
 

Verbo Quantidade 
Vivenciar 5 

Conhecer 5 

Apresentar 3 

Desenvolver 2 

Proporcionar 2 

Aperfeiçoar 1 

Contribuir 1 

TOTAL 19 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
Já os verbos utilizados duas vezes estabeleceram 
relação com a experiência prévia da criança e pode ter 
sido lançado mão após as observações realizadas 
pelos estagiários na compreensão daquilo que as 
crianças já possuíam e poderiam aprimorar. 
Contudo, chama-se atenção para o verbo desenvolver, 
pois é possível realizar duas interpretações sobre o 
seu uso: uma decorrente daquilo que será 
desenvolvido junto às crianças e a outra referente 
àquilo que o estagiário pretende desenvolver na 
condição de professor. Essa confusão feita pelo 
estagiário se dá na medida em que procura elementos 
para formalizar sua prática pedagógica ao mesmo 
tempo em que busca justificar seu objetivo (Sacristán, 
2007; Tardif, 2002). 
Esse processo de autonomia do estagiário em relação 
a construção de um objetivo, representa o próprio 
processo de aprendizagem dentro do ECS (Garcia, 
1984; Inácio et al, 2014), mesclando ora aquilo que 
concerne à sua prática e ora o que concerne à 
aprendizagem do seu aluno. Demonstrando, ainda, a 
processualidade que envolve a aprendizagem da 
docência, bem como a importância do exercício de 
escrita e formalização do planejamento por meio da 
construção do PE. 
Nos objetivos específicos evidenciou-se, 
primeiramente, a dificuldade e a confusão por parte 
de alguns estagiários na escrita desses objetivos de 
modo a abordar as três dimensões do conteúdo 
(procedimental, conceitual e atitudinal), conforme 
proposta de Coll, Pozo, Saraiba, e Valls (2000) e 
Darido (2012). Esta ponderação é confluente com o 
posicionamento de Darido (2003) ao mencionar que 
se trata de uma prática recente na EF e que ainda se 
encontra em fase de desenvolvimento. 

3 Um dos documentos oficinais e normativos do Brasil. 
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Tabela 5. Objetivos específicos 
 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Por meio da Tabela 5 é possível notar os verbos 
escolhidos, as duplicidades e as confusões. Neste 
sentido, algumas hipóteses puderam ser levantadas, 
como: (a) o objetivo conceitual apresentou maior 
clareza e objetividade na escrita, o que nos fez pensar 
em um processo de reflexão feito pelo estagiários a 
respeito da sua prática pedagógica sendo transportada 
para a escrita; (b) o objetivo procedimental 
apresentou 29 verbos diferentes ficando visível uma 
tendência da EF na sua maior utilização, valorizando 
a dimensão prática da área; (c) nos objetivos 
atitudinais se fizeram presentes palavras que 
tenderam para a ideia da interação social, fato 
reportado nos documentos da área. 
Considerando os dados referentes aos objetivos geral 
e específicos nos PE analisados, entende-se, assim 
como apontou Silva (2018), que o processo de escrita 
é repleto de significados e envolve diversas etapas, 
sendo necessário planejar, escrever, revisar e 
reescrever, sendo o ato de escrever a materialização 
do pensamento, percebeu-se que a contribuição do 
ECS em relação a esse exercício de construção e 
escrita dos objetivos pelos estagiários, nos quais se 
viu materializada uma gama de possibilidades para a 
EF na EI, extrapolando a dimensão procedimental dos 
conteúdos e abarcando também a sua dimensão 
conceitual e atitudinal, porém anunciado, todavia, as 
dificuldades em se materializar a escrita. 
Na sequência, analisou-se o item Conteúdo que, de 
certo modo, trouxe uma evolução frente à descrição 
do Tema e incorporou elementos centrais que seriam 

desenvolvidos aula-a-aula. A Tabela 6 esboça um 
exemplo daquilo que emergiu dos dados. 
Por outro lado, observou-se, por parte de alguns 
estagiários, uma busca excessiva por descrever o 
conteúdo, não deixando claro o que seria proposto. O 
trecho abaixo destaca esta situação: 
 

Pretendemos trazer abordagens diversificadas e 

que fujam um pouco do que as crianças costumam 

ver em seu cotidiano. A proposta é oferecer aos 

nossos alunos do estágio jogos e brincadeiras 

embasadas nos princípios das Habilidades 

Motoras Fundamentais e através do lúdico inserir 

atividades rítmicas com diferentes temáticas, 

trabalhando diferentes práticas corporais e a 

imaginação dessas crianças (Plano 1, 2018.1).” 

 
Essa preocupação do estagiário em oferecer para as 
crianças vivências diversificadas nas aulas de EF, 
apresenta compasso com aquilo que os documentos 
norteadores da EI trazem, principalmente, sobre a 
importância de propiciar momentos em que a criança 
possa explorar, brincar, conhecer, interpretar, refletir, 
ou seja, que sejam capazes de construir significados 
para com aquele conteúdo (Brasil, 2018; 
Florianópolis, 2016). Porém, destaca-se que esse 
processo de decisão feito pelo estagiário deve atender 
aos objetivos por ele proposto, estabelecendo um 
diálogo entre todos os elementos do plano (Bastos-
Neto, et al., 2012). 
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Tabela 6. Conteúdo 
 

2017.2 Conteúdo Plano Conteúdo aula 
P4 Esportes de aventura e dança Escalada, skate, rafting, parkour, dança dos jornais, dança dos balões 

(5 aulas não informadas) 

2018.1 Conteúdo Plano Conteúdo aula 
P4 Atividades rítmicas expressivas Receber, chutar, arremesso e lançamento, correr, saltar, rolar, 

equilibrar, equilibrar e flexionar, lateralidade, atividades rítmicas 

expressivas e estafetas 

2018.2 Conteúdo Plano Conteúdo aula 
P4 Brincadeiras da cultura popular 

brasileira, dança e musicalidade e 

jogos. 

Musicalidade, motricidade fina, expressão corporal, ritmo, jogos da 

cultura infantil, jogos cooperativos, brincadeiras, cantiga de roda, 

percepção corporal e espacial, psicomotricidade e a interação social, 

reprodução de sons e ritmos. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
No item Estratégia foi possível ter contato com o 
planejamento de ações/estratégias que subsidiaram 
responder ao objetivo proposto no PE, conforme 
descrito na Tabela 7. 
 
Tabela 7. Estratégia 
 

Estratégia Quantidade 
Aulas expositivas 10 

Rodas de conversa 10 

Jogos e brincadeiras 9 

Brinquedos cantados 6 

Construção de materiais 6 

Circuitos motores 6 

Aulas historiadas 5 

Descoberta orientada/guiada 2 

Solução de problemas 1 

TOTAL 55 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
Percebeu-se que as aulas expositivas buscaram 
apresentar o conteúdo que seria utilizado na aula, 
juntamente com a possibilidade de retomada do que 
havia sido desenvolvido na aula anterior, fazendo-se 
valer das rodas de conversa. Deste modo, as diretrizes 
do município para a área trazem a importância da 
utilização deste momento de conversa, havendo uma 
contextualização do que será proposto para que a 
criança possa associar suas vivências para com o 
conteúdo e, posteriormente, refletir sobre as 
atividades que foram desenvolvidas, havendo um 
significado no que foi realizado (Florianópolis, 
2016). 
Por sua vez, jogos e brincadeiras, devido à faixa 
etária, acabaram por ser a principal forma encontrada 
pelos estagiários para desenvolver as atividades 
vinculadas aos conteúdos propostos. Já a noção de 
descoberta orientada e/ou guiada, bem como soluções 
de problemas abordaram a forma com que o 
estagiário sustentaria a aula e o plano como um todo. 
De forma geral, foi possível perceber que existiram 
estratégias específicas para o acontecimento das aulas 
e que as instrumentalizaram, apontando que os 

estagiários lançaram mão de uma forma de 
compreensão do ensino, fazendo menção a ideia de 
ensino mais centrado no aluno, o ensino por 
problemas, entre outros. 
No que diz respeito ao item Espaço e Materiais, 
houve a demonstração dos espaços reconhecidos nas 
unidades de ensino como possíveis para o 
acontecimento das aulas de EF, como também a 
incorporação de materiais que poderiam ou não estar 
disponíveis nas instituições e que, à princípio, seriam 
providenciadas pelos estagiários. 
Em relação aos materiais, foram listados 14 materiais 
diferentes em 19 planos. As bolas aparecem como as 
mais utilizadas, visto que a EF tem como um dos 
materiais mais presentes em sua história a utilização 
da bola, sendo um material símbolo de associação. 
Porém, houve a inserção de outros materiais que 
sugerem a implementação diferenciada da EF nesta 
etapa educacional como, por exemplo, materiais 
recicláveis, papel, tecido entre outros. 
É interessante registrar que este item abarcou muitas 
possibilidades e isso evidencia tanto a estrutura física 
das unidades, quanto ao que é disponibilizado para as 
aulas de EF e que no momento anterior à confecção 
dos PE, os estagiários puderem perceber e se informar 
durante as observações, demonstrando a necessidade 
da investigação e conhecimento do contexto de 
estágio, haja vista que a capacidade pedagógica pode 
ser potencializada por processos de investigação 
(Lima, 2015). 
Essa é uma constatação pertinente, pois alguns 
estudos na área da EF registram a influência da 
ausência de espaços e materiais para o 
desenvolvimento das aulas (Rosa, Ivo & Marin, 
2016), bem como no próprio processo do 
acontecimento dos ECS que podem ser influenciados 
por estes dois aspectos. 
Em continuidade, o item Avaliação demonstrou as 
formas e os instrumentos que foram utilizados pelos 
estagiários de EF na EI para avaliar as crianças em 
suas intervenções (Tabela 8). 
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Tabela 8. Avaliação 
 

Formato Quantidade Instrumento Quantidade 
Observacional 13 Registros escritos 12 

Participação 5 Registros fotográficos 12 

Formativa 4 Registros áudio visuais 7 

Não específica 4 Questionário aberto/perguntas 5 

Diagnóstica 2 Elaboração dos estagiários 2 

Inclusão 1 Roda de conversa/diálogo 2 

Cooperação 1 TOTAL 40 

TOTAL 30   

Fonte: dados da pesquisa. 
 
No tocante à avaliação, cabe mencionar que a EI se 
diferencia pelo registo e acompanhamento qualitativo 
do desenvolvimento das crianças, tendo como 
finalidade o acompanhamento junto às experiências 
realizadas nas aulas (Brasil, 1996), o que se mostrou 
ser sabido pelos estagiários quando se analisa as 
escolhas realizadas. 
Nessa direção, constatou-se que o método 
observacional foi o mais utilizado como forma de 
avaliar, pois a avaliação na EI é um refazer 
constantemente o trabalho a partir da observação e do 
registo daquilo que as crianças desenvolvem, 
considerando seu envolvimento nas situações 
(Florianópolis, 2016), comparando assim, o 
desenvolvimento da criança com ela mesma. 
Outra questão é a presença da ideia de a participação 
ser algo frequente na EF enquanto fonte avaliativa, 
principalmente quando se referenda o campo 
atitudinal, ou seja, a busca pela sociabilização da 
criança e o propiciar de relações de respeito, 
solidariedade, cooperação e alteridade com os 
colegas e com os adultos (Florianópolis, 2016). 
Por sua vez, também se adentra em conceitos mais 
amplos de avaliação quando se encontra a questão da 
utilização da avaliação formativa que tem como foco 
o processo de ensino-aprendizagem, de modo a 
ajustar o processo de ensino em favor da 

aprendizagem (Mendes, Clemente, Rocha & 
Damásio. 2012). 
Por fim, a cooperação e a inclusão apareceram em 
dois momentos e destaca-se estes termos, pois os 
mesmos podem ser vistos como estratégias, mas 
fazem contraponto, sobretudo, com a questão 
atitudinal, apresentando uma certa confusão na 
escolha ou mesmo a dificuldade em se instituir um 
instrumento de avaliação que verifique os 
componentes citados. 
No que tange aos instrumentos utilizados pelos 
estagiários notou-se uma grande adesão aos recursos 
descritos para avaliação dentro dessa faixa etária da 
EI, como: os registros escritos que aparecem em 12 
PE, destacando-se os registros fotográficos e os 
audiovisuais. Aqui é importante lembrar que o fato 
deste ECS ser realizado em duplas favorece a 
implementação dos diversos tipos de registros 
evidenciados. 
Ainda se notou a presença de questionários, bem 
como a proposição de instrumentos criados pelos 
estagiários, na mesma medida em que se percebeu, 
mais uma vez, a presença da roda de conversa, só que 
agora como item avaliativo, demonstrando uma 
preocupação no processo de ensino, pelo qual as 
crianças não fiquem apenas no campo prático, mas 
sim, que possam refletir sobre aquilo que é proposto 
e vivenciado nas aulas. 

 
Tabela 9. Bibliografia 
 

Referência Quantidade 
Documentos normativos oficiais no cenário brasileiro  33 

Artigos com o tema sobre Educação e Educação Física 21 

Artigos com o conteúdo voltado para o tema proposto 18 

Livros sobre Educação 10 

Orientações Curriculares para EF na EI no município de Florianópolis 6 

Referencial Curricular para Educação Física 2 

Projeto Político Pedagógico da Instituição de Ensino 2 

Plano Municipal de Florianópolis “geral” (site) 2 

Informações sobre a Instituição (Histórico e estrutura) 2 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação Infantil 1 

Notícias sobre Educação Infantil 1 

Total 98 

Fonte: dados da pesquisa. 
 
Por fim, o último item analisado no PE foi a 
Bibliografia contemplada na Tabela 9. Nesse 
primeiro momento, destaca-se o grande número de 

citações dentro dos 19 planos analisados, 
demonstrando a preocupação em dar uma base 
acadêmica/científica para o trabalho. Existe menção 
à artigos e livros, bem como documentos normativos 
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como forma de se mostrar o subsídio do trabalho 
proposto no PE.  
No que cabe à utilização do Projeto Político 
Pedagógico da instituição e o Plano Municipal da 
Rede de ensino notou-se apenas quatro citações, o 
que pode ser entendido como um problema, pois 
esses documentos são (ou deveriam ser!) norteadores 
para a construção do PE. 
De maneira geral, os itens investigados nos PE 
permitiram visualizar tanto a possibilidade de 
inserção do plano, como também a sua construção, 
permitindo, assim, levantar hipóteses sobre o trabalho 
realizado pelos estagiários, e, sobretudo, a 
incorporação dos documentos enquanto um 
dispositivo de formação. 
 

Considerações finais 
 
O propósito desta pesquisa surge da ideia de 
investigar os PE produzidos no interior do ECS da EF 
junto à EI, a fim de trazer à tona suas primeiras 
impressões e possibilidades, tanto do ponto de vista 
da realização do trabalho pedagógico quanto da 
formação inicial. 
Das análises realizadas, podemos mencionar que do 
ponto de vista da planificação e composição do 
documento trata-se de uma tarefa que requer treino, 
compreensão das partes e das finalidades, sobretudo 
a capacidade de escrever aquilo que se pretende 
realizar. Assim, foi possível notar itens mais 
complexos como os objetivos específicos, a avaliação 
e outros menos complexos, como o conteúdo, espaços 
e materiais. 
Todavia, este apontamento se filia ao contexto em 
que o ECS I é desenvolvido, uma vez que se exige 
uma planificação sobre a EI, não sendo algo 
recorrente para a EF quando se pensa em termos do 
país. 
Neste sentido, um ponto interessante foi quanto às 
referências utilizadas, que mostraram um esforço em 
se ter um trabalho no qual a teoria estabeleça relação 
com a prática, mas, ao mesmo tempo, a apresentação 
de uma situação na qual as referências citadas não 
faziam menção àquilo que estava sendo proposto, 
mostrando, então, uma etapa da construção, do 
pensamento e da capacidade didática que ainda estão 
em desenvolvimento. 
Ou seja, este elemento, embora seja sutil, traz como 
uma impressão a questão de como existem alguns 
condicionantes para a o estabelecimento do PE e o 
estagiário acaba por ficar entre aquilo que seria o 
desejo e o que de fato necessita ser evidenciado, 
dando margem para algumas desconexões, mas que é 
um desafio presente no trabalho docente. 
Contudo, ressalta-se que os PE possibilitaram olhar 
para o ECS do ponto de vista dos dispositivos de 
formação e fica o registo da necessidade destes 
instrumentos serem cada vez mais investigados, para 
beneficiar tanto os estagiários quanto o próprio curso 

de formação que pode se valer dos mesmos ao propor 
mudanças. 
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RESUMO: 

Esta pesquisa centra-se na construção da identidade profissional de supervisão da prática 

pedagógica do professor cooperante. Convoca, para o efeito, os discursos sobre as práticas 

de ensino e experiências de formação; a participação legítima nos espaços de formação 

profissional; e as perspetivas de ensino que substanciam as relações pedagógicas e as 

trajetórias de aprendizagem no contexto da prática profissional. Foi realizado um estudo 

de caso com o objetivo de examinar aprofundadamente as narrativas de professores 

cooperantes, um experiente e outro iniciante, sobre os papéis e funções de supervisão da 

prática pedagógica de estudantes-estagiários de Educação Física no decurso de um ano 

letivo. Os dados foram obtidos por entrevistas individuais. A análise qualitativa dos dados 

recorreu a estratégias de análise temática indutiva do conteúdo e a procedimentos de 

codificação da teoria fundamentada, emergindo os seguintes temas: i) desafios na 
interação com os estudantes-estagiários; e ii) desafios na (re)configuração das práticas 
de supervisão pedagógica. A (re)construção da identidade acontece pelo desempenho dos 

papéis e funções, pelo confronto com os desafios encontrados, pela negociação das 

interações com os estudantes-estagiários e pela implementação das perspetivas de ensino 

que informam as suas práticas e relações de supervisão pedagógica. 

 
The construction of the Physical Education cooperating teacher’s professional 

identity 

ABSTRACT: 

This research focuses on the construction of the supervising teaching practice professional 

identity of the cooperating teacher. To this end, it explored the discourses on the teaching 

practices and teacher education experiences; the legitimate participation in teacher 

education and working spaces; and the teaching perspectives that substantiate the 
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A construção da identidade profissional do 
professor cooperante de Educação Física 

 
No quadro dos programas de formação inicial de 
professores, ao professor cooperante (PC) é 
atribuído um lugar de destaque (e.g., Carrega, 2012; 
Lunenberg, Denserink, & Kortaghen et al., 2014), 
por ser compreendido como o detentor dos “saberes 
da prática” e o principal facilitador da cultura 
profissional e da entrada na profissão do estudante-
estagiário (EE) (Batista & Queirós, 2013; Carrega, 
2012; Luehmann, 2007). 
Aliado aos processos de desenvolvimento de um 
saber experimental e profissional, de competências 
funcionais e de reflexão, e de uma socialização 
inicial e contínua está o de “se tornar professor (de 
professores)” (Luehmann, 2007), sendo, justamente, 
neste ponto que formação e identidade se 
entrecruzam.  
Com efeito, a investigação em ciências de educação 
tem vindo a sinalizar um forte vínculo entre 
identidade e aprendizagem (e.g., Akkerman & 
Meijer, 2011; Beauchamp & Thomas, 2009; 
Beijaard, Meijer, & Verloop, 2004), neste caso 
específico, entre a identidade e a formação inicial de 
professores de Educação Física (EF), nomeadamente 
em situação de supervisão de prática pedagógica  
(e.g., Batista, Queirós, & Graça, 2014), por se 
entender ser um constructo capaz de explicar o 
modo como os professores “aprendem a ensinar” e a 
“ser alguém que ensina” (Cardoso, Batista, & Graça, 
2014, p. 182). 
As questões da identidade profissional (IP) do 
professor são necessariamente questões da ordem do 
ser (e.g., Gee, 2000-2001; Graça, 2014), mas 
também do saber (e.g., Burn, 2007; Ezer, Gilat, & 
Sagee, 2010; Grossman, 1990), do fazer (e.g., 
Batista, 2014; Enyedy, Goldberg, & Welsh, 2005; 
Lave & Wenger, 1991), do contar (e.g., Sfard & 
Prusak, 2005) e do projetar (e.g., Graça, 2014; 
Owens, Robinson, & Smith-Lovin, 2010). Desta 
variedade de sentidos, depreende-se que a identidade 
profissional do professor tem vindo a ser 
concetualizada de distintos modos. 
Neste quadro, a presente pesquisa explorou a 
configuração da IP do PC em torno de três eixos: o 
do discurso sobre as práticas de ensino e 
experiências de formação; o da participação legítima 
nos espaços de prática e formação; e o das 
perspetivas de ensino que substanciam as relações 
pedagógicas, trajetórias de aprendizagem e modos 
de atuação no contexto da sua atividade profissional.  
O primeiro nível de focagem – os discursos sobre as 
vivências - parte da premissa de que aprendizagem e 
identidade são constructos desenvolvidos por 
processos de interação (Brown, Reveles, & Kelly, 
2005) criados através de “language practices” 
(Danielewicz, 2001, p. 11). Expresso por sinais 
gráficos, orais ou escritos, o discurso veicula não 
somente palavras, mas também pensamentos, 

crenças, valores, sentimentos, ações e significados 
circunscritos ao contexto social em que o indivíduo 
se encontra inserido (M. Clarke, 2008; Gee, 1999). 
A identidade discursiva aporta ainda um sentido 
performativo (Correia, Martínez-Arbelaiz, & 
Gutierrez, 2014; Lave & Wenger, 1991; Wenger, 
1998), já que é construída na ação de cada um com 
os outros, pela incorporação das práticas discursivas 
de uma sociedade, tornando-se, pouco a pouco, um 
membro dessa comunidade e, face a isto, também 
inclui modos de reconhecimento. Nesta perspetiva, 
discurso e diálogo são entendidos como traços 
identitários legitimados pelos processos 
interpretativos, tanto do próprio, como de seus pares 
(Gee, 2000-2001). Deste modo, a identidade é 
construída e reconstruída através de um processo de 
negociação, em que o indivíduo tenta conciliar as 
suas perceções com as dos outros, atendendo ao 
contexto social e cultural onde exerce a sua prática 
(Alves, Queirós, & Batista, 2014). Neste cenário, 
importa referir que, perante um determinado 
discurso ou conversa, grande parte do processo de 
reconhecimento é realizado implicitamente (Cohen, 
2010).  
O segundo eixo investigativo explora o vínculo que 
a literatura tem vindo a sinalizar entre a participação 
ativa e central nos espaços de prática profissional, a 
formação e a construção da IP (e.g., Fuller, 
Hodkinson, Hodkinson, & Unwin, 2005; Lave & 
Wenger, 1991; Leeferink et al., 2015; Wenger, 
1998). Esta linha de pesquisa procura distinguir-se 
de conotações tradicionais relativas ao processo de 
ensino e de aprendizagem, pela deslocação do foco 
de discussão das abordagens sustentadas na 
racionalidade técnica para perspetivas situadas da 
aprendizagem, em que as experiências práticas em 
contexto real da atividade profissional ganham 
espaço e significado. Esta situacionalidade da 
aprendizagem é designada por Lave e Wenger 
(1991) de experiências “autênticas”. Neste quadro 
concetual, a aprendizagem resulta da participação 
ativa e informal do indivíduo numa comunidade de 
prática (de aprendizagem), na qual a pessoa, a 
atividade, as relações e o contexto são os elementos 
que a constituem (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 
1998). Neste âmbito, o conceito de participação 
periférica legitima, com raízes na teoria social de 
aprendizagem, emerge como meio de explicitar o 
modo como a aprendizagem ocorre em contextos 
educacionais, isto é, o processo de alteração do grau 
de participação e de desenvolvimento do indivíduo 
no seio de uma comunidade de prática (Fuller et al., 
2005; Wenger, 1998). Deste modo, a expressão 
materializa, sobretudo, o processo pelo qual os 
“mais experientes”, que pertencem a um local de 
trabalho ou participam numa atividade, auxiliam os 
principiantes (ou “recém-chegados”), que 
inicialmente assumem uma responsabilidade 
limitada, a avançar progressivamente em direção a 
uma participação plena nas práticas socioculturais da 
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comunidade de prática, por intermédio da sua 
interação com os mais experientes (Lave & Wenger, 
1991).   
Particularmente sensível é o que se reporta ao modo 
como os indivíduos são posicionados (na periferia 
ou centro) e ao tipo de acesso (total ou parcial) que 
lhes é alocado aos recursos da comunidade de 
prática. Assim sendo, um olhar atento permite 
discorrer sobre as relações de poder entre “novatos” 
(e.g., EE) e “experientes” (e.g., PCs). Os aprendizes 
ingressam na periferia das atividades de uma 
comunidade (e.g., escola) e, com o tempo, começam 
a ter uma participação mais legitimada (autêntica e 
genuína, provida de significado), em resultado da 
incorporação de um roteiro sociocultural – normas, 
valores, hábitos, costumes, conhecimentos, 
habilidades técnicas e sociais – da comunidade, e do 
envolvimento ativo nas tarefas centrais da mesma 
(Cushion, 2006). Por conseguinte, a aprendizagem é 
distribuída pelos participantes de uma mesma 
comunidade, na qual pessoas de experiência 
diversificada se transformam por intermédio das 
suas próprias ações e interações com os outros (Kirk 
& Macdonald, 1998). Assim, as experiências vividas 
no local de trabalho influenciam as perspetivas de 
ensino dos PCs e o modo como eles participam da 
formação de professores e interagem com os EEs, 
dando forma e significado às suas práticas de 
supervisão (Clarke e Jarvis-Selinger, 2005; Clarke, 
Triggs, & Nielsen, 2014). É nesta perspetiva 
relacional entre processos de formação, 
experiências, práticas, interações e construção de 
significados, num contexto de uma comunidade de 
prática, que se desenvolvem identidades 
profissionais (Wenger, 1998).  
O terceiro e último foco de pesquisa considera as 
conceções que o professor possui sobre o ensino e a 
aprendizagem (e.g., Alexander, 2008; Baumgartner, 
2004) como elementos explanativos não só da forma 
como partilha o conhecimento e implementa as 
práticas pedagógicas, mas também do modo como, 
na experiência em contexto da sua atividade e 
interação com os alunos, constrói e reconstrói a sua 
IP (Graça, 2015; Klafki, 1995). Ao resultar de uma 
dimensão relacional, as perspetivas de ensino 
informam, ainda, sobre a relação pedagógica 
estabelecida entre os elementos do espaço de aula, o 
professor e os alunos. As perspetivas de ensino são 
entendidas, por vários autores, como o centro 
nuclear dos princípios da prática (Clarke & Jarvis-
Selinger, 2005). Este entendimento estende-se ao 
contexto de supervisão da prática pedagógica 
(Awaya, et al., 2003; Clarke et al., 2014), aportando 
a convocação de uma IP anterior, a de professor de 
sala de aula, para a configuração de uma (nova) 
identidade (e.g., Williams, 2013), contribuindo 
assim para o preencher do continuum de identidades 
pessoais do indivíduo (Lopes, 2007b) – neste caso a 
de orientador de estágio. Com efeito, as perspetivas 
de ensino possibilitam aos PCs aceder à razão pela 

qual “[they] do what they do” (Fletcher, 2016, p. 
350), na medida em que desnudam crenças, valores, 
conhecimentos e modos de participação na formação 
de professores, conferindo-lhes sentidos e poder de 
decisão. No espectro de perspetivas de supervisão 
pedagógica, registam-se umas de carácter mais 
transmissivo, centradas no PC; e outras mais 
direcionadas para os EEs e para processos de 
facilitação de aprendizagem (Clarke & Jarvis-
Selinger, 2005). Orientações mais recentes rejeitam 
modelos de aquisição edificados no estabelecimento 
de relações pedagógicas entre orientador e estagiário 
marcadamente hierárquicas, para favorecer 
abordagens colaborativas e participativas, situadas 
numa construção conjunta e no questionamento 
(Awaya et al., 2003; Fletcher, 2016). 
No campo da formação inicial de professores, 
registam-se diversas pesquisas que se debruçaram 
sobre a construção da IP no seu contexto de 
desenvolvimento - a escola (e.g., Albuquerque, 
Pinheiro, & Batista, 2008; Jurasaite-Harbison, 2005; 
Luehmann, 2007; Marcon et al., 2007). Todavia, 
poucos foram aqueles que analisaram a articulação 
entre a experiência em situação de estágio 
profissional – sinalizado na bibliografia como 
elemento de transição entre a formação e a profissão 
e de aproximação entre a teoria e a prática (e.g., 
Queirós, 2014) – e a construção da IP dos seus 
intervenientes (e.g., EEs, PCs e supervisores). A 
literatura incentiva, ainda, a examinar a experiência 
de estágio “(…) through the eyes (…)” (Jarvis-
Selinger, Pratt, & Collins, 2010, p. 70) dos seus 
participantes para melhor contextualizar a 
aprendizagem e, assim, contribuir para a melhoria 
dos processos formativos dos futuros professores, 
mais especificamente em contexto de estágio 
profissional. Em particular, Amara-da-Cunha et al 
(2016) e Fuller et al. (2005) realçam a importância 
de investigar, não só os intervenientes em formação, 
mas também os modos pelos quais a aprendizagem e 
a construção da identidade de trabalhadores 
experientes (e.g., PCs) ocorrem. 
Desta forma, examinar aprofundadamente o 
constructo da IP através das suas narrativas (a dos 
PCs) sobre os papéis e funções de supervisão da 
prática pedagógica de EEs, foi o propósito desta 
investigação.  
 

Método 
 
Com os programas de formação inicial das 
instituições do ensino superior à escala nacional, 
europeia e mundial, arquitetados em modelos de 
formação de professores em exercício na escola 
(Graça, 2014), os PCs emergem como agentes de 
socialização profissional fundamentais nos 
processos de construção da identidade dos EEs. Por 
este motivo, importa compreender o seu olhar sobre 
o exercício da função de orientador e a sua 
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influência na prática pedagógica de futuros 
professores.  
 
Participantes 
O presente estudo de caso, de natureza longitudinal 
e interpretativa (Bryman, 2008; Yin, 2009), 
explorou os discursos de dois PCs, 
convenientemente selecionados (Walliman, 2006), a 
propósito dos processos de supervisão e do 
estabelecimento de uma relação pedagógica com o 
seu grupo de EEs. Um do sexo feminino e outro do 
sexo masculino. A Maria, com mais de 25 anos de 
experiência no ensino público e 22 anos de 
envolvimento na orientação de EEs; e o Eduardo, 
com mais de 15 anos de experiência numa escola 
privada e iniciante nas práticas de supervisão no ano 
letivo da recolha de dados. Ambos da área 
disciplinar de Educação Física dos ensinos básico e 
secundário da região norte de Portugal.  
Ao contribuir para um melhor entendimento sobre as 
características de ser orientador, os incidentes e 
desafios críticos relacionados com o 
desenvolvimento de uma identidade como PC, no 
decurso de um período prolongado de tempo, as 
experiências de supervisão da prática pedagógica 
dos participantes atrás descritos desafiam também o 
leitor a reconhecer aspetos da sua própria 
experiência nos seus casos (Burns, 2000; Cohen et 
al., 2007; Newby, 2010).  
 
Instrumento e procedimentos de recolha 
Os dados foram recolhidos recorrendo à entrevista 
individual semiestruturada, conduzida nas escolas 
dos participantes no final de cada período do ano 
letivo (dezembro, março e junho), por ser um 
instrumento eficiente para fazer perguntas e obter 
respostas sobre o fenómeno em estudo (Fontana & 
Frey, 2003; Mishler, 1986). 
As entrevistas tiveram uma duração variável, entre 
os 30 e os 75 minutos, iniciando sempre com uma 
questão quebra-gelo para encorajar o diálogo e 
incentivar os PCs a falar de forma livre, aberta e 
sincera (Quivy & Campenhoudt, 2003).  As 
subsequentes questões de resposta aberta 
procuraram explorar o papel de orientador/a, as 
perceções sobre o progresso dos EEs, e perspetivas 
sobre a escola e as práticas atuais de ensino e 
aprendizagem. Quando oportuno, foram colocadas 
perguntas adicionais para esclarecimento ou 
aprofundamento de respostas. Os guiões de 
entrevistas foram sujeitos a uma validação do 
conteúdo e facial.  
As sessões foram gravadas em formato áudio digital 
(MP3), por recurso a gravadores de voz Sony ICD-
PX820, e posteriormente transcritas verbatim para 
computador. Os textos transcritos foram formatados 
na modalidade Docx e posteriormente introduzidos 
no programa de análise de dados qualitativo Nvivo 
10.  
 

Procedimentos de análise 
A informação contida nas entrevistas foi submetida 
a uma análise de conteúdo com recurso a 
procedimentos indutivos, suportados na codificação 
da teoria fundamentada (Strauss & Corbin, 1970). 
Para a exploração do material, recorreu-se a 
comparações constantes na procura de identificar os 
temas e subtemas ilustrativos da dinâmica dos 
processos de supervisão da prática pedagógica, bem 
como o seu contributo na construção da IP do PC. 
Dessa análise emergiram os seguintes temas: i) 
Desafios na interação com os estudantes-
estagiários; e ii) Desafios na (re)configuração das 
práticas de supervisão pedagógica. 
 
Considerações éticas 
Para uma participação voluntária, foram divulgados 
os objetivos do estudo e solicitada a gravação áudio 
das sessões de entrevista e, ainda, a utilização dos 
dados recolhidos em reuniões científicas e em 
publicações nos termos de um consentimento livre, 
esclarecido e informado. O anonimato e 
confidencialidade estão garantidos pela atribuição de 
nomes fictícios aos participantes.  
 

Resultados 
 
As representações dos PCs acerca do 
desenvolvimento da sua IP de supervisão da prática 
pedagógica foram capturadas nas suas perceções 
sobre o desenvolvimento dos EEs e os desafios 
encontrados no exercício do cargo durante um ano 
letivo integral. Um dos PCs era iniciante nas 
atividades de supervisão da prática pedagógica e o 
outro era experiente, mas, nesse ano, defrontou-se 
com mudanças substantivas nos EEs. 
 
Desafios na interação com os estudantes-
estagiários 
Os participantes reportaram desafios de diversa 
ordem, mas foi na relação com os EEs e na gestão 
das suas distintas personalidades que as suas 
maiores dificuldades se intersetaram.   
No que concerne ao desenvolvimento da relação 
com os EEs no decurso do ano de estágio, o PC 
iniciante deu maior ênfase na sua narrativa a 
desafios na construção de uma relação pedagógica e 
profissional equitativa e recíproca, que se perpetuou 
no decurso do ano letivo; 
 

“(…) eu tanto estava com eles nos intervalos a 

mandar umas piadas, como a seguir na reunião 

de estágio lhe dizia o que tinha a dizer. Eles não 

percebiam bem esta mudança!” (Eduardo, junho, 

p. 4). 

 

“Eu gostaria de tê-los [os EEs] visto envolvidos 

em projetos de interesse coletivo. Uma 

envolvência gratuita. E, isso, não vi.” (Eduardo, 

junho, p. 5) 
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E, ainda, no desenvolvimento de um sentido de 
“equipa” no seio do núcleo dos seus EEs, logo no 
início da experiência de estágio; 
 

“[A propósito da construção do portefólio 

digital], tive que dizer: ‘Vocês são três. Um já 

sabe fazer isto. Porque não lhe pedem ajuda? Eu 

estou a dar-vos uma solução que são vocês que 

têm que chegar a ela.” (Eduardo, dezembro, p. 

10) 

 
Já a PC experiente partilhou manifestas dificuldades 
em se relacionar com EEs detentores de crenças 
excessivamente enraizadas, métodos de trabalho 
predominantemente centrados em si próprios e, 
ainda, com alguma falta de maturidade, seriedade e 
iniciativa no que faziam, as quais se fizeram sentir 
no início do 1.º período letivo; 
 

“(…) é difícil conseguir lidar, ter paciência, 

respirar fundo quanto eles têm feitios e crenças 

muito diferentes dos meus.” (Maria, dezembro, 

p. 9) 

 
Relativamente à gestão de distintas personalidades, 
através dos seus relatos, dois outros elementos 
ganharam visibilidade na formação da sua 
identidade como PCs, designadamente os traços 
individuais e os percursos biográficos dos EEs, os 
quais se despontaram nos primeiros contactos. 
Ambos os PCs descreveram estudantes com 
características muito distintas entre si, de estagiários 
anteriores e das suas próprias qualidades pessoais e 
profissionais. Descreveram-nos como indivíduos 
com marcas de um percurso anterior pouco ricas em 
experiências desportivas e formativas; bem como 
estudantes pouco envolvidos com o estágio, o ensino 
e a escola; 
 

“Eu contava receber ‘miúdos’ com alguma 

‘estrada’. (…) Esperava gente um bocadinho 

mais madura: a querer pedalar, com algum 

auxílio, mas não de uma forma tão elementar.” 

(Eduardo, dezembro, p. 5) / “Recebi EEs com 

muito poucas vivências pessoais; com pouca 

visão do que é importante; muito sectoriais e 

centrados num aspeto, sem perceber que o 

contexto é importante. Isto foi o que mais me 

marcou.” (Eduardo, junho, p. 2) 

 

“É a primeira vez que tenho EEs que não são lá 

da [nome da Instituição de Ensino Superior]. 

Têm perfis completamente diferentes. Fiquei 

aflita. Não sou muito tolerante. Queria olhar 

para todos da mesma maneira. Como se viessem 

todos do mesmo sítio. Têm muitas lacunas ao 

nível da sua formação inicial: conhecimentos da 

matéria, pedagógicos e do treino.  (Maria, 

dezembro, pp. 11 e 12 e 16)  

 
 
 

Desafios na (re)configuração das práticas de 
supervisão pedagógica 
Numa fase inicial do ano letivo, o PC iniciante 
partilhou as dificuldades que encontrou a distintos 
níveis da atividade de supervisão da prática 
pedagógica, designadamente no desempenho de um 
número diversificado de papéis e funções; 
 

“Até agora é a tarefa mais complexa da minha 

vida profissional.” (Eduardo, março, p. 2) “(…) 

Faço uma orientação do trabalho dos EEs (…); 

sou um elemento integrador, tanto na escola, 

como na profissão (…) facilito-lhes modos de 

atuação e coisas que penso não saberem que o 

professor faz na escola; (…) faço uma triagem 

do trabalho (…) de planeamento, realização e 

escrita dos documentos. (…) sou um elemento 

balizador, aconselhador (…).” (Eduardo, 

dezembro, p. 2 e p. 4) 

 
E na implementação de práticas de supervisão da 
prática pedagógica não diretivas, no decurso do 
primeiro e, grande parte, do segundo, períodos 
letivos; 
 

“Eu não tenho a conceção de, enquanto 

professor orientador, lhes passar a minha 

maneira de ser e de atuar. Foi uma expectativa 

furada, porque via EEs muito pouco proativos. 

Eu pensei ‘Basta falares uma coisa, lançares uma 

ideia para o ar e eles vão atrás dela’. Não! Tinha 

que dizer: ‘Façam isto e aquilo para chegarmos 

aqui’.” (Eduardo, dezembro, pp. 4 e 7) 

 
No discurso da PC experiente, ficaram claros, no 
correr do ano letivo, desafios no âmbito da 
comunicação das suas perspetivas sobre o ensino e 
a profissão do professor, junto do seu grupo de EEs; 
 

“Se eles conseguirem refletir a partir do que 

nós lhes vamos dizendo, mesmo quando não 

nos dão razão, já é bom, não é?” (Maria, 

dezembro, p. 11) / “[Por exemplo], eu acho 

que o desporto tem a mesma função do 

português. Eu não posso querer uma sociedade 

com gosto e hábitos de leitura, que conheça os 

escritores, se não ensinamos os alunos a ler. 

Com o desporto é a mesma coisa. Se eu 

ensinar os alunos a correr, a controlar a 

respiração, a jogar o voleibol, o 

basquetebol…, eles têm conhecimentos para 

observar um jogo na televisão e saber 

admirar.” (Maria, junho, p. 17) / “Os EEs têm 

uma outra tarefa muito importante, a de educar 

os alunos naquilo que é a transmissão de 

valores: solidariedade, respeito pelo colega, 

respeito pelas regras.” (Maria, dezembro, p. 

25) 

 
Do desenvolvimento de competências (conhecimento 
especializado e habilidades de ensino) nos EEs e da 
capacidade de as utilizar na ação; 
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“Eu queria que eles criassem hábitos e formas de 

estar, como planificarem o seu trabalho, 

prepararem as suas aulas, escreverem as suas 

notas, nem que seja num caderninho.” (Maria, 

dezembro, p. 6 )/ “É isso que lhes tento 

transmitir para que a profissão lhes traga mais 

satisfação.” (Maria, março, pp. 13 e 24).  

 

"(...) foi necessário dizer aos EEs que eles 

deveriam centrar o ensino no conteúdo [o 

desporto] e na aprendizagem e não tanto em 

‘joguinhos’ lúdicos e em dinâmicas de grupo 

(...) desenvolver a educação das crianças através 

do desporto." (Maria, março, pp. 4 e 5) 

 
E na alteração de perspetivas de ensino e de 
formação de professores enraizadas. 
 

“Eu acho que tenho algum perfil para isto. 

Gosto.” (Maria, junho 3, p. 5) / “[Mas], não 

sendo essa a postura que normalmente assumo, 

este ano sou um bocado professora deles [dos 

EE] - ‘vamos lá tirar as canetas da mochila e 

olhar aqui para o quadro…’ – e desenhamos os 

campos, os exercícios, quem vai daqui para 

acolá.” (Maria, Entrevista 1. p.10) / “[depois] 

“(…) tenho que (re)pensar muito bem como 

lidar com determinados EEs. Tem sido um ano 

muito diferente.” (Maria, junho, p. 1) 

 
Ambos partilharam dificuldades no planeamento e 
implementação de estratégias de orientação “sob 
medida” - individualizadas e significativas, desde o 
início do ano letivo; 
 

“A minha atuação é claramente diferente de EE 

para EE. Para esse EE eu procurei não incidir 

tanto no modo de atuação dele, mas antes no 

planeamento de aula (mais preventivo) para 

melhor gerir as situações de conflito com a 

turma.” (Eduardo, dezembro, p. 3 e 4). / “[Para 

outro EE] lancei-lhe o desafio de dar uma 

formação de EndNote aos meus alunos do 12.º 

ano.” (Eduardo, dezembro, p. 18). 

 

“O maior desafio é tentar que todos [os EEs] 

adquirem um comportamento capaz: que saibam 

apresentar-se, falar (..) É preciso haver aqui uma 

evolução, da parte da formação académica, 

voltada para a formação pessoal. Eu acho que aí 

nós [PCs] podemos dar uma ajuda. Eles [os EEs] 

não têm a mínima noção. Quando se entra numa 

profissão não serve qualquer coisa. Temos que 

conseguir ser respeitados, considerados, e, isso 

tem que ver com a nossa postura.” (Maria, 

dezembro, p. 8) 

 
Discussão 

 
A lente da identidade do professor tem possibilitado 
explorar a forma como vários elementos - a 
biografia, a preparação e a carreira profissional - se 
combinam entre si para moldar o entendimento e 
legitimação do trabalho de orientador (Olsen, & 
Buchanan, 2017). 

Sabendo hoje que a construção identitária do 
professor é pluridimensional (Beijaard et al., 2004), 
importou perceber em que elementos os 
participantes se suportaram para perfilhar o papel de 
PC.  
A primeira ideia que sobreveio foi a de que a 
identidade do formador de professores se constrói na 
profissão e no desempenho dos papéis e funções que 
lhe estão associados no decurso do tempo, 
reforçando a relação apontada pela literatura entre 
identidade e a prática profissional (Batista, 2014), 
identidade e o momento (Gee, 2000-2001), 
identidade e o contexto de trabalho (Clarke et al., 
2014; Webster-Wright, 2009), e, por conseguinte, o 
entendimento que as questões da ordem do ser se 
configuram no fazer (Graça, 2014; Lave & Wenger, 
1991).  
Aliado ao elemento da participação no terreno 
profissional, surge o da relação, indo de encontro ao 
referido por Batista (2014): “a identidade 
profissional (…) é construída e reconstruída em 
interação com os outros” (p. 16). Ellis, Alonzo, e 
Nguyen (2020) e Richmond, Bartell, Floden, e Jones 
(2019) reiteram a importância do desenvolvimento 
de uma relação efetiva entre o PC e o EE.  
Neste quadro, os desafios encontrados no exercício 
do cargo ganharam corpo.  
No discurso da PC experiente, ficaram claros 
desafios no âmbito (i) da comunicação das suas 
perspetivas sobre o ensino e a profissão do professor 
junto do seu grupo de EEs; (ii) da reconfiguração 
das suas práticas de supervisão pedagógica para lhes 
potenciar competências (conhecimento especializado 
e habilidades de ensino); e (iii) do planeamento e 
implementação de estratégias de orientação 
individualizadas. Com efeito, Chu (2019) refere que 
os PCs adotam novas crenças e práticas de 
orientação à medida que navegam no papel de 
supervisão da prática pedagógica, e desenvolvem 
uma identidade multifacetada para mediar a sua 
aprendizagem no processo de se tornarem 
orientadores e formadores de professores. 
O PC iniciante partilhou as dificuldades que 
encontrou a distintos níveis da atividade de 
supervisão pedagógica, designadamente no 
desempenho de um número diversificado de papéis e 
funções; na criação de estratégias de orientação “sob 
medida” - individualizadas e significativas; e na 
construção de uma relação pedagógica e profissional 
equitativa e recíproca, com base num sentido de 
“equipa”.  
Este último resultado está em concordância com os 
de outras pesquisas (e.g., Ellis, et al, 2020; 
Richmond, et al, 2019; Snell, Wilson, & Cruse, 
2018), nos quais noções contemporâneas de 
orientação - alicerçadas na colaboração, 
colegialidade, interação, troca recíproca de ideias, 
criação conjunta de conhecimento e significados - 
têm-se vindo a sobrepor a entendimentos mais 
tradicionais: um colega mais velho e experiente 
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transmite a sua sabedoria ao candidato mais jovem e 
inexperiente.  
Por conseguinte, outros elementos ganharam 
visibilidade na formação da identidade profissional 
dos PC, designadamente os traços individuais, o 
percurso biográfico, o conhecimento e as 
perspetivas de ensino.  
No que concerne ao primeiro elemento, traços 
individuais, o que sobreveio dos materiais 
analisados foi o confronto com personalidades 
contrastantes. Neste âmbito, os PCs descreveram 
estudantes com características muito distintas: quer 
entre eles, quer dos estagiários anteriores, quer ainda 
das suas próprias qualidades pessoais e 
profissionais. Esta partilha encontra suporte nas 
esteiras de Giddens (2003) a respeito das identidades 
individuais se sobrepesarem às identidades coletivas, 
e de Lopes (2007a) sobre uma mesma representação 
social acerca da IP docente não ser partilhada por 
todos os professores, no caso, entre professores 
experientes e iniciantes. É nesta desarticulação entre 
identidades individuais e identidades coletivas que 
uma conjuntura identitária ganha corpo, segundo 
Lopes (2007a), como a crise das identidades no 
mundo contemporâneo. 
Um segundo aspeto reporta-se ao percurso 
biográfico dos EEs, o qual parece não ter encontrado 
um respaldo positivo nas suas vivências em contexto 
de estágio. Este é um dado relevante que deve ser 
tido em conta no processo de formação e de 
reconstrução de uma IP do futuro professor.  
A constatação anterior desembocou numa terceira 
preocupação, a da determinação dos PCs em 
identificar traços essenciais ao desenvolvimento 
profissional de um professor competente, 
designadamente o ser detentor de um conhecimento 
especializado. No decurso do estágio, um dos traços 
da identidade dos EEs relatado pelos PCs foi a falta 
de conhecimento do conteúdo e de capacidade de o 
adaptar para a prática sob a forma de estratégias de 
ensino adequadas e motivantes para os alunos. Neste 
âmbito, ganham corpo as ideias de que um PC 
capacitado deve ser capaz de modelar um ensino 
eficaz e fazer conexões entre teoria e prática (Ellis et 
al, 2020; Lopes, 2019). 
Com efeito, os problemas de relação entre a teoria e 
a prática e as universidades e as escolas (Batista, 
2014; Graça, 2014) continuam aqui a ser temas 
recorrentes nos discursos dos PCs. Estes agentes de 
formação materializam a noção de competência do 
professor numa das dimensões para a 
profissionalização da atividade docente defendidas 
por Nóvoa (2000), designadamente um profissional 
detentor de um corpo de conhecimentos e 
competências especializado, combinando 
componentes de formação teórica e prática não 
redutíveis a um aprendizado prático, que possui 
capacidade de o utilizar na ação. 
A diversidade de programas de formação inicial 
oferecidas por distintas instituições do ensino 

superior, que resultam em dissonâncias de crenças e 
perspetivas de ensino muito marcadas, é uma das 
explicações avançadas pelos PCs que participaram 
nesta investigação. Este parecer é partilhado por 
vários autores (e.g., Allen, 2011; Formosinho, 2001; 
Graça, 2014; Nóvoa, 2009), os quais veiculam que a 
principal crítica aos programas de formação inicial 
de professores reside no afastamento de suas ofertas 
curriculares das preocupações pragmáticas, mais 
profissionalizantes dos práticos do terreno; das suas 
rotinas e culturas profissionais; e, em razão disso, da 
profissão docente.  
Em vista dos aspetos descritos, as características 
encontradas nos EEs configuraram uma realidade 
manifestamente distinta daquela que os PCs 
esperavam encontrar, confrontando-os, desde logo, 
com problemas no campo das projeções, 
designadamente no modo mais adequado de dar 
cumprimento à sua função de orientador, face ao 
modo como os EEs encaravam o estágio e, 
consequentemente, a deontologia da profissão de 
professor (Ellis et al., 2020; Richmond, et al, 2019).  
Este confronto levou-os, em seguida, à reavaliação 
de conceções e práticas de ensino e, em última 
instância, à reconstrução da sua identidade 
profissional como “professores de professores” 
(Walters, Robinson, & Walters, 2019; Williams, 
2013).  
Desta forma, no propósito de orientar os EEs para o 
tipo de professor que gostavam que eles viessem a 
ser, os participantes socorreram-se das suas 
características pessoais e dos seus entendimentos 
sobre a atividade docente, o ensino e o 
comportamento ético na profissão – i.e., das suas 
perspetivas de ensino. Andreasen, Bjørndal, & 
Kovač, (2019) acrescentam que as crenças 
individuais sobre o papel de orientador também 
preveem o desenvolvimento da identidade de PC.  
Neste âmbito, um legitimou a sua função de 
orientador em práticas pedagógicas mais diretivas, 
suportadas em estratégias de modelagem e na parte 
técnica e instrumental do papel, tal como a 
preparação e realização do ensino e a solidificação 
de um conhecimento pedagógico do conteúdo 
(Clarke & Jarvis-Selinger, 2005; Clarke et al., 
2014); já o outro colocou em relevo estratégias de 
orientação edificadas na reflexão, na descoberta, na 
autonomia, na inovação e no estabelecimento de 
afinidades com os alunos, o núcleo de estágio, o 
grupo de Educação Física e a comunidade escolar 
em geral  (Awaya et al., 2003; Fletcher, 2016). 
Ambos enfatizaram a importância do saber estar na 
profissão. Tais opções fortalecem, por um lado, a 
noção de que o desenvolvimento da identidade do 
PC se entrecruza com uma IP anterior (ou 
coexistente), neste caso específico, a de professor 
(Williams & Ritter, 2010), e, por outro, que a IP do 
PC é simultaneamente uma jornada individual – 
dependente de estados internos e de características e 
atributos – e coletiva – configurada em grupo e para 
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o grupo (Chaix, 2002). Resulta, ainda, de uma 
construção no balanço entre os aspetos apresentados 
pelo contexto (factos do presente) e o que se espera 
vir a conquistar (desejos e desígnios) (Bendle, 2002; 
Graça, 2014; Owens et al.,  2010).  
 

Conclusões 
 
Neste estudo, importou explorar as perceções dos 
PCs sobre os papéis e funções no processo de 
supervisão e o estabelecimento de uma relação 
pedagógica com o seu grupo de EEs, na construção 
da sua IP como orientadores. 
Com efeito, os participantes reportaram desafios de 
diversa ordem, mas foi na interação com os seus EEs 
e no desempenho de papéis e funções que as maiores 
dificuldades se colocaram. Isto parece ser indicativo 
de que a IP do PC se configura, por um lado, no 
confronto com os desafios do ambiente profissional 
e, por outro, na negociação das relações pedagógicas 
estabelecidas com os EEs.  
Ficou evidente que as questões da construção e 
reconstrução da IP em ambientes formativos é um 
processo complexo, dinâmico e multifacetado que 
acontece na interação com o contexto, com os atores 
que nele participam ativamente (e.g., estagiários), na 
conjugação de aspetos da ordem do desejo (das 
projeções), da possibilidade e da realidade, mas, 
sobretudo, através dos discursos. Os distintos modos 
de lidar com a função e os desafios relatados pelos 
participantes informaram, ainda, acerca do modo 
como veem a profissão de professor e o que nela 
consideram relevante, sustentando a noção de que as 
perspetivas de ensino são variáveis informativas não 
somente de práticas e relações pedagógicas, mas 
também da formação de uma IP. No futuro, 
pesquisar o modo como a IP se constrói e reconstrói 
em contexto de estágio deve considerar a relação 
pedagógica da tríade nele presente: EE, PC e 
orientador da faculdade. A triangulação de recursos 
metodológicos, designadamente os métodos visuais, 
observação, metáforas e grupos focais, pode ser um 
caminho a seguir no sentido de melhor compreender 
e representar o carácter pluridimensional do 
constructo da identidade do professor. 
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RESUMO: 
A suspensão de todas as atividades letivas presenciais devido à pandemia Covid-19, resultou 
numa reconfiguração do ensino presencial para o ensino à distância. Foi realizado um estudo 
qualitativo, do tipo exploratório e descritivo, com o propósito de examinar as perceções de 
estudantes-estagiários sobre os processos formativos e pedagógicos vivenciados em contexto de 
confinamento Covid-19. Os dados foram obtidos através da análise dos Relatórios Finais de 
Prática de Ensino Supervisionada desenvolvidos por vinte e sete estudantes-estagiários do 
segundo ciclo de estudos em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário do 
Instituto Universitário da Maia (ISMAI), do ano letivo 2019/2020. A análise qualitativa dos 
dados recorreu a estratégias de análise temática indutiva do conteúdo e a procedimentos de 
codificação da teoria fundamentada, emergindo os seguintes temas: (i) Contexto com alterações 
profundas na organização e gestão das escolas, quer no ensino e aprendizagem; (ii) Planeamento 
e Realização com o recurso de metodologias de ensino e avaliação inovadoras, sustentadas nas 
novas tecnologias; (iii) Avaliação com diferentes estratégias e enfoque na motivação dos alunos 
para a disciplina e (iv) Reflexão, que evidencia sentimento de desafios ultrapassados com 
sucesso e (des)virtualização da figura do professor no processo educativo. 

 
Covid-19 Confinement: A glimpse of Physical Education pre-service teachers 

ABSTRACT: 
The suspension of all in-person teaching activities due to the Covid-19 pandemic 
resulted in a reconfiguration of face-to-face teaching for distance learning. A 
qualitative, exploratory and descriptive study was carried out with the purpose of 
examining the perceptions of students interns about the formative and pedagogical 
processes experienced in the context of Covid-19 confinement. Data were obtained 
through the analysis of the Final Reports of Supervised Teaching Practice developed 
by twenty-seven trainee students of the second cycle of studies in Physical Education 
Teaching in Basic and Secondary Education of the University Institute of Maia 
(ISMAI), in the academic year 2019/2020. The qualitative analysis of the data used 
thematic analysis strategies and codification procedures of the grounded theory. The 
following themes emerged: (i) Context with profound changes in the organization and 
management of schools, both in teaching and learning; (ii) Planning and 
Implementation using innovative teaching and evaluation methodologies, supported 
by new technologies; (iii) Evaluation with different strategies and focus on the 
students motivation for the discipline and (iv) Reflection, which evidences a feeling 
of challenges successfully overcome and (dis)virtualization of the figure of the teacher 
in the educational process. 
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Confinamento Covid-19:  Um olhar dos 
estudantes-estagiários de Educação Física 

 
Contexto nacional e legal que levou ao 
confinamento 
No dia 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial 
de Saúde declarou estado de emergência de saúde 
pública de âmbito internacional, devido à rápida e 
abrangente propagação da epidemia do novo 
Coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença 
COVID-19. O elevado número de casos e de países 
afetados levou a mesma organização a considerar, no 
dia 11 de março de 2020, a COVID-19 como uma 
pandemia. Esta situação desencadeou em Portugal a 
necessidade de serem tomadas medidas urgentes 
destinadas a entidades públicas e privadas, não só no 
sentido da prevenção, mitigação da propagação da 
doença e do seu tratamento, mas também tendo em 
vista a redução do impacto socioeconómico daí 
resultante. A Presidência do Conselho de Ministros 
de Portugal aprovou, no dia 13 de março, o Decreto-
Lei n.º 10-A/2020 (Portugal, 2020) que veio 
estabelecer medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus e respetiva doença, a COVID 19. Estas 
medidas ocorreram pelo menos em mais 25 países, na 
maioria da União Europeia. 
No período de tempo decorrido, desde a adoção 
destas medidas excecionais foi igualmente decretado 
- e renovado por duas vezes - o estado de emergência 
em Portugal, o que levou à aprovação de três decretos 
do Governo com vista à sua regulamentação. Foram 
decretados para os vários ministérios regras muito 
específicas destinadas a acautelar a proteção dos 
cidadãos e das empresas públicas e privadas, bem 
como adicionadas um conjunto de medidas para 
profissionais e estabelecimentos de saúde (ver 
legislação compilada Covid-19 em: 
https://dre.pt/legislacao-covid-19-por-areas-
tematicas). Mais especificamente, a 13 de março, o 
Governo comunicou a decisão de proceder à 
suspensão de todas as atividades letivas presenciais, 
de 16 de marco a 13 de abril, bem como das 
atividades não letivas e de acompanhamento à 
família. Esta suspensão acabou por se prolongar até 
ao dia 26 de junho, com uma antecipação de aulas 
presenciais apenas para os alunos com exame 
nacional às disciplinas de acesso ao Ensino Superior 
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020). 
 
Medidas propostas para a Educação Física pelas 
entidades socioprofissionais e outras 
A 11 de abril de 2020, as direções da Sociedade de 
Portuguesa de Educação Física (SPEF) e do Conselho 
Nacional de Associações de Profissionais de 
Educação Física e Desporto (CNAPEF) emitiram 
uma posição conjunta face às orientações relativas à 
suspensão das atividades letivas presenciais no 3.º 
período (SPEF & CNAPEF, 2020). Em particular, 
dada a impossibilidade de incluir no processo de 

ensino e aprendizagem, atividades práticas relativas à 
área das Atividades Físicas Desportivas, área 
estruturante do currículo da Educação Física (EF), a 
atividade pedagógica deveria ser, prioritariamente, 
orientada para os seguintes propósitos: (1) a 
manutenção e/ou elevação da aptidão física, na 
perspetiva da saúde e do bem-estar; (2) a 
aprendizagem dos processos de desenvolvimento e 
manutenção da aptidão física; (3) a atividade 
pedagógica deveria ser diferenciada e adequada ao 
contexto educativo de cada turma, sempre que 
possível, considerando as necessidades e 
possibilidades de cada aluno, e de acordo com as 
orientações específicas a definir no âmbito dos 
departamentos/grupos de EF e dos Conselhos de 
Turma. Deviam, ainda, (4)  envidar-se esforços para 
garantir condições para que todos os alunos pudessem 
desenvolver as atividades propostas, mesmo sabendo 
que a ausência da escola “física” potenciaria 
desigualdades no acesso à aprendizagem; (5)  
reforçar-se procedimentos de avaliação formativa, 
que ajudassem a monitorizar e a regular as atividades 
dos alunos, de forma a que os alunos não fossem 
penalizados pelo facto de não poderem continuar ou 
consolidar as aprendizagens iniciadas; e também (6)  
ser dada especial atenção ao primeiro ciclo do ensino 
básico, onde são reconhecidas as múltiplas 
dificuldades de implementação do currículo de EF, no 
sentido de assegurar os níveis mínimos de atividade 
física recomendados para as crianças entre os seis e 
os 10 anos. Sugeriam ainda que, os professores do 
primeiro ciclo, em articulação com os professores de 
EF, propusessem a realização de habilidades motoras 
fundamentais nestas idades, possíveis de serem 
realizadas em contexto familiar, conforme os 
referenciais curriculares. 
 
Importância da prática de ensino supervisionada 
na formação profissional  
A formação de professores, mormente no respeitante 
à Prática de Ensino Supervisionada (PES), vulgo 
estágio, não esteve, como seria de esperar, alienada 
de todas estas mudanças sociais e, consequentemente, 
pedagógicas. De facto, à PES é atribuído um lugar 
charneira na formação de professores (Albuquerque 
et al., 2015) nomeadamente ao ser um espaço 
formativo e de reflexão no processo de 
desenvolvimento do estudante-estagiário (EE) 
(Amaral-da-Cunha et al., 2014; Forbes & Davis, 
2007; Jurasaite-Harbison, 2005; Luehmann, 2007). 
Em particular, com a componente prática que lhe é 
associada pretende-se o desenvolvimento de um 
conhecimento especializado e a capacidade de o 
utilizar na ação, possibilitando assim o contacto com 
contextos reais de ensino e de prática profissional. 
Permite, deste modo, diminuir o fosso entre os 
constructos teóricos acerca do processo de ensino e 
aprendizagem, adquiridos nas etapas de formação 
inicial, e as suas práticas na escola, durante a sua 
entrada na prática docente. É, de facto, pelas 
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interações resultantes desta prática, que os estudantes 
acedem a um conjunto de significados que 
influenciam a sua forma de pensar, agir, reagir e 
interagir com os diferentes contextos (Gomes et al., 
2019). Estes processos de aprendizagem que ocorrem 
em contexto real de prática invoca a relação entre 
“estrutura” e “agência” (Giddens, 1984), que não 
devem ser considerados separadamente (MacPhail & 
Tannehill, 2012). A estrutura refere-se às normas e 
recursos institucionalizados, que parecem influenciar 
ou limitar as escolhas e oportunidades dos estudantes 
(MacPhail & Tannehill, 2012). Neste contexto, a 
intervenção dos EE será sempre condicionada pelas 
práticas determinadas pela escola, sendo a sua 
agência muitas vezes confinada à estrutura (Gomes et 
al., 2014). Por outro lado, a agência refere-se à 
capacidade de cada um agir de forma independente e 
fazer as suas próprias escolhas (MacPhail & 
Tannehill, 2012) reconhecendo que este “fazer” é 
determinado pelo controle que a pessoa tem sobre um 
fenómeno particular (Giddens, 1984). As 
oportunidades de aprendizagem proporcionadas pelo 
contexto escolar são assim reguladas tanto pela 
posição e disposição do estudante, quanto pela 
organização e práticas da comunidade escolar 
(Gomes et al., 2014). No entanto, importa considerar 
que enquanto as estruturas sociais podem influenciar 
o comportamento dos estudantes, estes também são 
capazes de mudar as estruturas sociais em que 
habitam (Giddens, 1984). Com efeito, perceber o 
modo como os EE encararam as mudanças sociais e, 
consequentemente, as práticas pedagógicas nas 
escolas, em resposta à pandemia, implica considerar 
o modo como a estrutura e a agência influenciaram as 
perceções relatadas.  
Este contexto de estágio facilita ainda a imersão do 
futuro professor na cultura da comunidade escolar nas 
suas mais diversas componentes, desde as suas 
normas e valores, aos seus hábitos, costumes e prática 
(Queirós, 2014). Regista-se igualmente, a 
importância que o Orientador Cooperante (OC) e o 
Supervisor (SV) constituem para que esta imersão se 
desenrole de forma harmoniosa e com sucesso (Lima 
et al., 2018). 
Por tudo o que foi anteriormente referido, torna-se 
essencial perceber de que forma os EE encararam 
estas mudanças sociais e, consequentemente, 
pedagógicas. Este estudo teve como propósito 
identificar e descrever as perceções de EE sobre os 
processos, formativo e pedagógico, vivenciados no 2º 
e 3.º períodos letivo de 2019-20 face ao contexto de 
pandemia mundial COVID-19. Concomitantemente, 
pretendeu-se perceber o modo como os estudantes 
organizaram as suas práticas de ensino da disciplina 
de Educação Física através de Ensino a Distância 
(E@D) 
 

 
 
 

Método 
 

O desenho de investigação convocado envolveu uma 
abordagem de natureza qualitativa do tipo 
exploratório e descritivo. 
 
Funcionamento da Unidade Curricular Prática de 
Ensino Supervisionada    
A unidade curricular Prática de Ensino 
Supervisionada (PES) está incluída no último ano do 
plano de estudos do segundo ciclo em Ensino da 
Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
(MEEFEBS), do Instituto Universitário da Maia 
(ISMAI), mais especificamente nos terceiro e quarto 
semestres (em interligação com outra Unidade 
Curricular denominada Projetos de Intervenção I e II), 
contribuindo para conclusão do curso e para a 
obtenção de habilitação profissional para a docência, 
de acordo com o sistema Europeu. É constituída pela 
prática pedagógica em contexto real de ensino, na 
escola; e pelo Relatório Final de Prática de Ensino 
Supervisionada (RPES), defendido perante um júri 
em provas públicas. Tem como objetivo a integração 
do EE nos contextos de docência, de forma 
progressiva e orientada, através do desenvolvimento 
das competências profissionais no âmbito do ensino 
da EF nas seguintes áreas de desempenho (Decreto-
Lei nº 79/2014, de 14 de maio): a) Organização e 
Gestão do Ensino e da Aprendizagem; b) Participação 
na Escola e Relações com a Comunidade; e c) 
Desenvolvimento Profissional. 
Para a operacionalização da PES, o ISMAI estabelece 
protocolos com uma rede de escolas cooperantes que 
inclui a escolha de um professor de EF experiente e 
disponível para acolher e orientar um grupo de dois a 
três EE – o núcleo de PES (NPES), o OC. Os EE são 
colocados num Agrupamento de Escolas, Escola não 
Agrupada ou Colégio, do ensino público e privado, 
sendo da sua responsabilidade lecionar aulas de EF 
supervisionadas, numa ou mais turmas do OC (turmas 
residentes), e/ou, numa turma partilhada com outro 
EE. Todo o trabalho desenvolvido na PES ocorre sob 
a orientação de um OC, complementado com a 
supervisão de todo o processo através de um professor 
do ISMAI, o SV.    
São atividades da PES todas as ações realizadas nas 
turmas do OC, bem como outras áreas de intervenção, 
para permitir aos EE dominar as tarefas do processo 
de ensino e aprendizagem em EF no quadro das 
orientações e determinações do Currículo Nacional 
do Ensino Básico (2º e 3º Ciclos) e Ensino 
Secundário, respeitando o projeto educativo, assim 
como o ideário da escola (Jacinto, Carvalho, 
Comédias, & Mira, 2001; Jacinto, Carvalho, 
Comédias, Mira, et al., 2001). A PES integra cinco 
áreas de atividade obrigatórias, a realizar na escola: a) 
Lecionação; b) Departamento Curricular / Grupo 
Disciplinar; c) Direção de Turma; d) 
Desenvolvimento de um Seminário; e) Desporto 
Escolar, f) Organização de um Evento Anual.  
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Implicações da pandemia Covid-19 para as 
práticas nas escolas  
A passagem abrupta do ensino presencial para o 
E@D, que privou as crianças e jovens de terem 
acesso, no contexto educativo, às aulas práticas da 
EF, também impossibilitou os EE do contacto 
habitual com as áreas de atividade obrigatórias 
anteriormente referidas, que vão muito para além da 
lecionação. Compeliu todos os EE, e restantes 
docentes, a uma adaptação de conteúdos e métodos 
de ensino por videoconferência. A necessidade de 
uma uniformização de critérios de atuação, que levou 
ao surgimento das propostas de medidas para a EF 
pelas entidades socioprofissionais, ajudou a para 
traçar um caminho comum de procedimentos através 
de aulas síncronas por videoconferência e aulas 
assíncronas, com a utilização de diferentes 
plataformas digitais.  
 
Participantes 
O grupo de estudo foi constituído por 27 EE, 23 do 
sexo masculino e quatro do sexo feminino, de um 
total de 46 EE a frequentar o seu segundo ano do 
MEEFEBS do ISMAI, no ano letivo 2019/2020.  
A idade dos elementos que compõem este grupo de 
estudo encontra-se compreendida entre os 22 e os 28 
anos. Todos os EE desenvolveram um relatório 
reflexivo sobre as práticas de ensino supervisionadas 
desenvolvidas (o RPES) numa Escola do Ensino 
Básico e/ou Secundário do ensino público e privado 
no decurso do ano letivo, apresentado em sede de 
provas de defesa pública na última quinzena do mês 
de julho de 2020, em conformidade com as 
especificidades deste segundo ciclo de estudos 
(Portugal, 2016). Os participantes permaneceram 
anónimos, atribuindo-se-lhes códigos numéricos 
(e.g., EE1), assegurando-se, assim, a 
confidencialidade dos dados.  
 
Instrumento e recolha de dados 
O Corpus do estudo foram os RPES desenvolvidos no 
ano da PES dos participantes. Cada Relatório contém 
um total de 50 páginas (±20), sendo que dessas 
páginas apenas se atendeu à informação relativa às 
reflexões sobre a transição do ensino presencial para 
o ensino à distância do 2.º para o 3.º período letivo de 
2019-20. Esta opção metodológica foi adotada com 
vista a examinar as perceções de EE sobre os 
processos, formativo e pedagógico, vivenciados no 2º 
e 3.º período letivos de 2019-20 face ao contexto de 
pandemia mundial COVID-19. Concomitantemente, 
pretendeu-se perceber o modo como os EE 
organizaram as suas práticas de ensino da disciplina 
de EF através de E@D. Todos os capítulos do E@D 
dos RPES submetidos à primeira época de provas de 
defesa pública foram recolhidos do acervo digital da 
biblioteca do ISMAI e introduzidos no NVivo 13, 
para análise.  
 

 
Procedimentos de análise de dados 
A informação contida nos relatórios foi submetida a 
uma análise de conteúdo com recurso a 
procedimentos indutivos (i.e., fundação de temas 
criados a partir dos dados), utilizando uma análise 
temática reflexiva (Braun & Clarke, 2019) com vista 
à produção de um entendimento sobre os 
acontecimentos emergentes da pandemia COVID 19 
nas práticas letivas em EF. 
 Num primeiro momento, procedeu-se a uma 
codificação, que consistiu na fragmentação da 
informação dos capítulos dos RPES sobre o E@D em 
vários temas (Resende, 2016). Num segundo 
momento, os temas foram agrupados em função das 
suas ocorrências e relações entre si para formar 
subtemas. Finalmente, a codificação culminou com 
um refinamento dos temas, subtemas e respetivas 
relações. Todo processo de análise desenrolou-se por 
intermédio de um processo recursivo de comparação, 
envolvendo uma discussão permanente entre os 
investigadores desafiando o raciocínio que levou à 
codificação (Resende, 2016). 
 

Resultados 
 

Da análise das perceções sobre a experiência de 
lecionação em tempos de confinamento efetuadas 
pelos EE de EF do ISMAI e apresentados nos 
respetivos RPES resultou uma codificação em que 
foram identificados os seguintes temas: contexto; 
planeamento e realização; avaliação; e reflexão. 
 
Contexto 
O tema contexto descreve a situação inusitada com a 
qual os EE se depararam decorrente do confinamento. 
Os EE contextualizaram a transição do ensino 
presencial para o ensino à distância (E@D), 
provocada pela pandemia Covid-19, como 
inesperada, e sustentaram-na formalmente no 
comunicado do Sr. Primeiro Ministro, António Costa, 
a decretar o encerramento das atividades letivas 
presenciais a partir do dia de 16 de março de 2020 
(Portugal, 2020).  Situação que se iria verificar até ao 
final do ano letivo de 2019/2020. Esta medida de 
mitigação do contágio do novo coronavírus, abrupta 
e nunca antes vivida, foi recebida com elevada 
apreensão por parte de todos os intervenientes no 
processo de ensino. Os EE não foram exceção ao 
relatarem receios sobre a forma como o seu ano de 
PES iria decorrer a partir desta data. Face a este 
quadro, a reação das escolas cooperantes foi procurar 
de imediato soluções para continuar com os processos 
pedagógicos, procedendo a profundas “alterações ao 
nível da organização e gestão do ensino e 
aprendizagem” (EE1), nomeadamente pela 
necessidade de alterar e “adaptar os conteúdos 
programáticos à prática de exercício físico em casa” 
(EE2).  
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Apesar de “nenhum professor se encontrar preparado 
e muito menos formado para o E@D, (...) 
principalmente naquilo que se referia às novas 
ferramentas tecnológicas” (EE25), na generalidade, 
todos reconheceram a importância de continuar o 
processo de ensino nesse novo regime. 
 No que diz respeito ao ensino da EF, os EE 
reportaram ter seguido as “recomendações e 
orientações da CNAPEF (Conselho Nacional de 
Associações de Profissionais de Educação Física e 
Desporto) e da Sociedade Portuguesa de Educação 
Física (SPEF)” (EE25), “corroboradas pelas 
Coordenação do Ciclo de Estudos e Coordenação da 
unidade curricular PES do ISMAI” (EE8). Estas 
entidades sugeriram “a manutenção e/ou elevação da 
aptidão física, a atividade pedagógica diferenciada e 
adequada ao contexto educativo de cada turma, a 
garantia de condições que proporcionam a 
aprendizagem dos alunos” (EE8). Sugeriram ainda, 
“apoiarem-se nos exercícios e recursos apresentados 
na plataforma FITescola, promovendo 
comportamentos saudáveis em crianças e 
adolescentes, bem como a aprendizagem de hábitos 
saudáveis ao longo da vida.” (EE15) 
Da constatação geral do problema, e ao abrigo das 
recomendações das entidades citadas anteriormente, 
coube às escolas cooperantes e aos respetivos 
agrupamentos educativos encontrar a resposta mais 
adequada para desenvolver o processo de ensino e 
aprendizagem em contexto de confinamento e 
prosseguir com as atividades letivas. A este respeito 
os EE referiram nos seus relatórios um 
empobrecimento do currículo, pelo facto da 
interrupção do processo formativo tradicional, ter 
forçado os professores do grupo disciplinar de EF a 
centrar-se nas áreas da aptidão física e dos 
conhecimentos. Isto acarretou uma mudança 
substantiva na natureza da própria disciplina. O 
trabalho do corpo e da corporeidade passou a estar 
mais ausente. 
No que diz respeito ao contexto de cada escola 
cooperante, na sua globalidade os EE referiram a 
existência de orientações das direções das escolas, 
que mantendo a decisão da implementação do E@D, 
disponibilizaram informações acerca das plataformas 
digitais a serem utilizadas e ações de formação “com 
o intuito de ajudar aqueles que têm mais dificuldades 
de adaptação e entendimento relativamente a algumas 
plataformas” (EE27). Estas foram as mais variadas 
como o Microsoft Teams, o Classroom, o Moodle, o 
Zoom, ou o Skype e WhatsApp para um contacto 
mais próximo com os alunos. Todos os EE 
enalteceram o papel que as escolas tiveram na reação 
à realidade imposta pelo confinamento, como 
expressa o seguinte comentário. “A escola teve um 
papel preponderante nas orientações que foram dando 
constantemente aos professores e a toda a 
comunidade educativa, que rapidamente se 
reorganizaram, de forma a não comprometer e pôr em 
causa o ano letivo” (EE7). 

Alguns EE demonstraram ainda agenciamento junto 
dos seus grupos de EF, ao apresentarem e partilharem 
as valências pedagógicas das aplicações atrás citadas, 
sendo um elemento revelador do desenvolvimento de 
uma identidade profissional resiliente e projetiva 
(transformativa). 
Neste processo de adaptação, as reuniões de grupo de 
EF e de seminário com o OC foram fundamentais 
para se definirem as estratégias a adotar, tanto para a 
concretização do ensino, como para assegurar uma 
boa comunicação entre os agentes formativos e os 
seus alunos, particularmente com a Diretora de Turma 
de cada turma. Este tipo de relação transversal seria 
fundamental na monitorização do envolvimento dos 
alunos nas aulas à distância, nomeadamente no 
levantamento da assiduidade e concretização das 
tarefas solicitadas. 
 

“... foi criado um mapa de assiduidade que 
consistia em apontar o número de alunos que 
faltavam às atividades síncronas e os alunos que 
não realizavam as tarefas das sessões assíncronas, 
com o objetivo de informar os encarregados de 
educação sobre a situação do seu educando. 
Também foi criado um plano semanal que 
consistia em apontar os conteúdos e as atividades 
que iriam decorrer numa semana de aulas por 
disciplina.” EE23 

 
 Foi, ainda, muito vincado pelos EE a preocupação 
em diferenciar o ensino, adequando-o ao contexto de 
cada turma e “considerando as necessidades e 
possibilidades de cada aluno, de acordo com as 
orientações específicas do grupo de EF, que visavam 
a manutenção da condição física” (EE14).  
Já no contexto de supervisão da prática pedagógica, 
face a uma situação inédita como o advento de 
confinamento, a estrutura para a qual os EE estavam 
preparados e em pleno exercício da sua 
profissionalização deixou de existir. Por exemplo, os 
agentes de formação, o OC e o SP, apesar da sua 
experiência profissional, vivenciaram igualmente 
uma situação nova. Daí que ressaltou dos RPES dos 
EE a cooperação entre todos para encontrar as 
melhores estratégias para fazer face ao problema, 
apoiando-se na reflexão e em algumas rotinas 
preexistentes. 
 

“Surgiu assim uma novidade para todo o grupo docente, 
... um momento em que docentes e EE partilhavam o 
mesmo nível de (in)experiência ... Nessa fase foi muito 
importante o processo de ação e reflexão. À semelhança 
de todo o estágio, o EE realizava uma tarefa e/ou aula e 
de seguida, juntamente com o núcleo existia um 
momento de reflexão, para avaliação das estratégias 
implementadas e cumprimento dos objetivos. Este 
momento evidenciava-se de modo bastante positivo, 
dado que permitia efetuar correções de situações e 
dificuldades vividas.” (EE15) 
 
“As universidades não nos prepararam, os professores 
universitários também não, a SV e a OC também não, 
mas é verdade que tal não era previsível. Também é 
verdade que não nos abandonaram e em conjunto 
“construímos” um sistema de ensino em poucos dias, 
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em poucas semanas e em funcionamento pleno.” 
(EE18) 

 
Planeamento e Realização 
O tema planeamento e realização surge no decorrer 
das necessidades de refazer aquilo que estava previsto 
em termos de currículo em EF, tendo em conta 
alteração da situação provocada pelo confinamento e 
a consequente alteração da prática.  
Dos relatos dos EE ressaltou a preocupação 
generalizada em planear as suas atividades seguindo 
as orientações da CNAPEF, do SPEF e do respetivo 
grupo de EF. Verificou-se igualmente a emergência 
de uma identidade projetiva, materializada numa 
grande preocupação dos EE em planear atividades 
que contivessem “estratégias inovadoras, cativantes e 
diversificadas para dar continuidade a todo o 
processo educativo” (EE1) “desenvolvendo 
metodologias de ensino apelativas, mobilizadoras do 
trabalho autónomo” (EE21) e que fizessem com “que 
os alunos sentissem motivados nas aulas” (EE11), 
“pensando no desenvolvimento do seu bem-estar 
emocional e na promoção da confiança face à escola” 
(EE14). Para esse efeito, várias estratégias foram 
desenhadas, de que são exemplo:  “desafios de 
condição física correspondentes à bateria de testes do 
Fitescola” (EE19), “realização de um plano de treino 
diário de 30´, através da utilização de filmagens com 
a execução dos exercícios” (EE20), a elaboração de 
um “questionário para os alunos registarem as suas 
atividades físicas como forma de controlo e 
monitorização das tarefas” (EE7). Algumas destas 
estratégias tiveram uma avaliação positiva por parte 
dos EE como são exemplos: “O interessante nesse 
primeiro desafio foi a competição saudável que 
surgiu e a adesão de 95% da turma. Todos queriam 
melhorar ou alcançar o score que o colega tinha 
obtido, o que foi muito positivo e promissor.” (EE13); 
“a nossa estratégia mais original e criativa consistiu 
em adaptar as plataformas que os alunos desta idade 
estão constantemente a utilizar, às aulas de EF, 
nomeadamente o Instagram e o Tiktok. A nossa ideia 
foi recorrer às redes sociais que eles já conhecem e se 
sentem familiarizados, para realizarem desafios que 
já se encontram incluídos nessas plataformas por 
outros utilizadores. Desafios estes que consistiram, 
por exemplo, em recriar uma pequena dança, 
gravarem e publicarem numa conta conjunta da 
turma, que só o EE e alunos têm acesso.” (EE3) 
Tal como foi já indicado as escolas e os professores 
socorreram-se de diversas ferramentas tecnológicas 
para fazer face ao confinamento e ao distanciamento 
físico. Neste seguimento, de forma genérica estas 
abordagens situaram-se na realização de sessões 
síncronas e assíncronas. Não obstante esta célere 
reconfiguração do processo pedagógico, os EE 
denotaram, por um lado, a impossibilidade de 
interagir presencialmente com os alunos, reportando 
perceção de perda na afinidade, no toque, tão 
característicos desta disciplina; e, por outro, a 

necessidade de refletir antecipadamente sobre o tipo 
de professor de EF a distância que gostariam de ser. 
As aulas assíncronas caracterizam-se por não 
exigirem a presença dos alunos e professores em 
simultâneo e, desta forma, proporcionar 
“flexibilidade e autonomia por parte dos alunos na 
gestão das tarefas a realizar” (EE17). Neste caso, “os 
professores criaram experiências de aprendizagem 
para os alunos e espaço para que estes trabalhassem 
de forma autónoma” (EE5). Foram descritas diversas 
estratégias desenvolvidas pelos EE.  A sua maioria 
alicerçadas na ideia de desenvolverem tarefas 
relacionadas com a aptidão física “identificando os 
fatores associados a um estilo de vida saudável, o 
desenvolvimento das capacidades motoras, a 
composição corporal, a alimentação, o repouso, a 
higiene”, (EE5) entre outros aspetos relevantes para 
os alunos e relacionados com a disciplina de EF. O 
excerto seguinte é disso exemplo: “Todas as semanas 
eram criados planos de treino para os alunos 
executarem durante os seus tempos livres, e associado 
a cada plano encontrava-se um desafio semanal.” 
(EE6). 
Para além de aspetos que estimulavam os alunos a 
realizar atividade física de forma autónomas as aulas 
assíncronas também serviram para lecionar conteúdos 
relacionados com as matérias de Unidades Didáticas 
que deveriam ter sido abordados em aulas presenciais 
e que faziam parte do programa ou propor atividades 
“com mobilização de conhecimento teórico sobre 
conteúdos (modalidades desportivas), desenvolvidas 
nos 1.º e 2.º períodos.” (EE16). 
As estratégias implementadas pelas escolas e pelos 
EE na realização das aulas síncronas foram muito 
variadas. Porém, de forma generalizada foi evidente 
uma preocupação com a motivação dos alunos para 
atividade física e com a monitorização dessa 
atividade. Assim, os EE tentaram elaborar aulas que 
fossem interessantes e desafiadoras para os alunos 
que criaram “constrangimentos e alguma inovação, 
utilizaram objetos do quotidiano como cadeiras, 
garrafas/garrafões de água, entre outros.” (EE6). 
Registou-se igualmente uma grande preocupação em 
estar ‘perto’ dos alunos, com solicitações para que 
ligassem a câmara, enviassem as suas atividades por 
vídeo, ou respondessem a questionários no fim da 
atividade. O tempo dedicado às aulas síncronas foi 
identicamente diverso, mas na sua média rondou os 
45 minutos com 30 minutos reservados para a 
componente física. 

“Os 30 minutos de aula prática focavam-se 
sobretudo na realização de exercícios propostos 
pelos professores, que visassem aumentar a 
condição física dos alunos, como por exemplo, 
sit-ups, squats, skippings, entre outros. Estes 
exercícios eram selecionados estrategicamente 
pois não era necessária a utilização de qualquer 
material e podiam ser feitos em pequenos espaços 
das suas habitações. A sua execução foi feita 
através de circuitos intervalados para que os 
alunos tivessem a oportunidade de descansar e 
hidratar entre os exercícios” (EE17). 
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No entanto, outras estratégias incidiram no 
lançamento de desafios motores ligados ou não com 
a aptidão física (por exemplo a dança), a realizar 
autonomamente pelos alunos que posteriormente 
reportavam através da realização de pequenos vídeos 
aos EE. 
Uma ideia levada à prática, com o mesmo sentido de 
motivar e interessar os alunos pela disciplina de EF, 
foi convidar elementos externos à escola cooperante, 
como foi o exemplo relatado por um EE: “Acerca 
deste tema decidimos convidar para participar numa 
videoconferência um profissional da área de 
recuperação de lesões em atletas e jovens... (EE8).  
 
Avaliação 
O tema avaliação – regulação do processo de ensino 
e aprendizagem, surge na sequência da adaptação das 
tarefas de planeamento e realização que os EE 
efetuaram com a passagem do ensino presencial para 
o E@D. 
As perceções dos EE sobre a avaliação dos alunos no 
final do ano deram conta de que consistiu num desafio 
por parte dos professores face à situação pandémica e 
respetivo confinamento. O facto de as escolas e os 
professores se terem mobilizado de uma forma rápida 
e eficiente para colocarem em ação o ensino à 
distância, não deixou de levantar dificuldades no 
momento de avaliar os alunos. A grande preocupação 
por parte dos EE foi não cometer injustiças e, ao 
mesmo tempo, valorizar quem aderiu às tarefas 
propostas no decurso do 3.º período. Contudo, em 
todas as escolas a orientação foi que os alunos não 
poderiam ser prejudicados e que a classificação final 
no segundo período deveria ser tida em conta. Neste 
sentido, as notas dos alunos à disciplina de EF no 
terceiro período somente poderiam ser valorizadas. 
Diferentes estratégias foram seguidas tendo em linha 
de conta os pressupostos anteriores como: “o meio de 
avaliação foi a entrega de um vídeo semanal, em que 
os alunos faziam uma demonstração de vários 
exercícios à sua escolha” (EE11);  A avaliação era 
realizada com base na participação, na pontualidade 
em enviar as tarefas propostas, o empenho colocado 
em cada tarefa, a criatividade e motivação (EE13); 
Para avaliar os conhecimentos adquiridos na parte 
teórica da aula, os alunos foram sujeitos a um teste 
online para cada modalidade com 20 perguntas de 
resposta fechada (EE16). 
 
Reflexão 
O tema reflexão surge na sequência da avaliação que 
os EE efetuaram sobre a realidade vivenciada com a 
passagem para o E@D. 
 Foram várias as emoções refletidas pelos EE sobre a 
reconfiguração do ensino presencial para o ensino à 
distância. Num primeiro impacto, emergiram alguns 
receios: “Nos primeiros dias levantei muitas 
questões: E agora? Como vou terminar o meu 
estágio? Será que não vou poder estar mais com os 

meus alunos? Como é que vou dar aulas de Educação 
Física em casa?” (EE8). Mas com o decurso do 
processo de adaptação, os EE evidenciaram uma 
grande autossatisfação com a forma como 
enfrentaram e resolveram os problemas resultantes do 
E@D, manifestando uma consciência de missão e 
identidade profissional. 
 

“Os professores têm mostrado que são 
profissionais extraordinários ao longo dos anos. 
Mas as qualidades destes profissionais elevaram-
se quando se adaptaram com enorme rapidez e 
agilidade a um novo paradigma, sempre na 
tentativa de nunca deixar os seus alunos sem 
apoio ou sem acesso à educação.” (EE27) 

 
Na sua generalidade, após o impacto disruptivo no 
seu processo formativo e o desafio de dar uma 
resposta inovadora, com recurso à tecnologia, 
constituíram momentos que os fizeram crescer 
enquanto professores. Os EE constaram, que apesar 
da sua formação “os ter capacitado com diversas 
ferramentas tecnológicas” (EE14) nunca os preparou 
para a implementação do E@D. Perante as 
dificuldades os EE reagiram proactivamente e 
destacaram as virtualidades do E@D: “O facto de ter 
que inovar, adaptar, criar ou recriar num contexto 
completamente diferente do contexto de pavilhão, ao 
qual estava habituado, fez com que saísse da zona de 
conforto e trabalhasse a capacidade de reação e 
improviso o que proporciona uma aprendizagem rica 
e uma mais valia em termos futuros” (EE15); 
realçando que “a adaptação foi muito rápida ao uso 
das tecnologias e com uma transição espetacular de 
todos os alunos e professores.” (EE19). 
Os EE salientaram ainda uma evolução na sequência 
do E@D em termos pessoais, como, por exemplo, “Já 
não me sinto tão desconfortável frente à câmara e 
sinto-me capaz de interagir melhor com os alunos” 
(EE23), assim como uma adequação de estratégias 
didáticas após reflexão em conjunto com o Núcleo de 
Estágio e a OC. 
Relativamente à perceção da eficácia do seu ensino 
com os alunos os relatos indicam uma satisfação 
generalizada com os resultados alcançados. “Quanto 
aos alunos, eles demonstraram o mesmo empenho que 
tinham durante as aulas presenciais, o que para nós foi 
muito bom, pois demonstrou-nos realmente que a 
nossa ideia inovadora foi possível realizar com 
resultados bem positivos.” (EE3). “Senti todos os 
alunos motivados e essa motivação refletiu-se no 
desenvolvimento físico que todos obtiveram, cada um 
à sua maneira, principalmente nos que desde sempre 
tiveram um comportamento sedentário.” (EE26). 
O recurso às novas tecnologias em contexto de 
pandemia, também foi objeto de reflexão dos EE, 
colocando em evidência alguns dos seus perigos. Um 
EE afirmou: “Se até aqui lutávamos para que os mais 
novos se mantivessem afastados do uso intensivo de 
dispositivos como, o telemóvel, o computador e os 
tablets, a própria escola e docentes suportaram-se 
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neles para garantir o contacto e a continuidade das 
aprendizagens dos alunos.” (EE21). 
Contudo, e apesar da avaliação positiva que a 
implementação do E@D, os EE manifestam que nada 
substitui as aulas presenciais e que o ensino da EF sai 
muito prejudicado “desde logo, a impossibilidade do 
toque na ajuda de correções aos alunos, de lecionar 
desportos coletivos e mesmo individuais, a carência 
de materiais, falta de espaço que muitos têm para a 
realização da aula.” (EE15). 
Os EE indicam igualmente a ocorrência de 
“contratempos, como a rede, internet, ou mesmo 
falhas nos dispositivos eletrónicos” (EE15), a 
constatação de realidades sociais diferenciadas que 
perturbam a aprendizagem, nomeadamente “... as 
desigualdades sociais e tecnológicas dos alunos, bem 
como a desmotivação dos alunos menos instruídos e 
carenciados para lidarem com as plataformas.” 
(EE20). Referem também as dificuldades com que se 
depararam com o facto de os alunos não ligarem a 
câmara (ou não a terem) e que por isso não 
conseguiam confirmar nem corrigir os alunos através 
da emissão de feedbacks à sua prestação como 
evidencia o registro, “(...) de referir os alunos que não 
têm ou não lhes permitem ter as câmaras ativas, o que 
torna ainda mais difícil a interação professor-aluno.” 
(EE21). 
 

Discussão 
 

Os EE percecionaram que o contexto de 
confinamento, resultante da pandemia COVID-19, 
conduziu a alterações profundas, quer nos processos 
de organização e gestão das escolas, quer no ensino e 
aprendizagem, assim como no desenvolvimento de 
uma relação pedagógica diferente com os seus alunos 
uma vez que estavam privados do contacto 
presencial. Alterações para as quais, reforçaram, 
nenhum professor, mais ou menos experiente, estar 
preparado. Com efeito, a suspensão das atividades 
letivas presenciais a 16 de março de 2020 (Portugal, 
2020) foi sentida pelos EE com elevada apreensão e 
receio. Fundamentalmente, pelas interrogações sobre 
a forma como o seu estágio iria decorrer a partir dessa 
data. Nas suas reflexões, os EE referiram ter seguido 
as diretrizes das suas escolas cooperantes e dos 
respetivos grupos de EF os quais, na sua grande 
maioria, subscreveram as recomendações e 
orientações das organizações socioprofissionais. 
Não obstante esta estrutura (Giddens, 1984) – o 
reportório sóciocultural de cada escola (normas e 
regras, práticas e discursos) -, rapidamente ficou claro 
a necessidade de, não somente adaptar os conteúdos 
programáticos à prática de exercício físico em casa, 
como também recorrer a metodologias de ensino e 
avaliação inovadoras, sustentadas nas novas 
tecnologias. Foi neste domínio que os EE relataram 
ter conquistado um espaço de partilha explicita e 
agenciamento (Amaral-da-Cunha et al., 2014; Gomes 
et al., 2014; MacPhail & Tannehill, 2012) das 

competências adquiridas nos anos de uma formação 
inicial anterior, como é exemplo a licenciatura em 
educação física (Albuquerque et al., 2015), com 
enfoque muito marcado na inovação pedagógica, 
junto dos seus OC e grupos de EF. Em particular, os 
EE trabalharam e ajudaram os seus pares com a 
utilização das mais variadas aplicações digitais 
(algumas já suas conhecidas), como o Microsoft 
Teams, o Classroom, o Moodle, o Zoom, o Skype, o 
WhatsApp o Tiktok, o Kahoot. e o Sikana, bem como 
as suas valências pedagógicas.  
O processo de ensino e aprendizagem foi, assim, 
reorganizado para o E@D, num misto de contactos 
síncronos e assíncronos com as turmas. As estratégias 
implementadas pelas escolas e pelos EE nas aulas 
síncronas foram muito variadas. Porém, foi evidente 
uma preocupação geral com a motivação dos alunos 
para o trabalho da sua condição física e com a 
monitorização dessa atividade. Alguns núcleos 
também utilizaram as aulas síncronas para lançar 
desafios (motores) ligados ou não com a aptidão 
física, a realizar autonomamente por cada aluno. As 
aulas assíncronas caracterizaram-se por não exigirem 
a presença dos alunos e professores em simultâneo e, 
desta forma, desenvolver competências como a 
flexibilidade e a autonomia nos alunos na gestão das 
suas tarefas. Nesta medida, ficou também percetível 
que os EE, com o apoio dos seus OC, refletiram 
antecipadamente sobre o modelo de professor que 
gostariam de adotar, num regime de ensino remoto: 
(i) uma identidade mais orientada para o “personal 
trainer”; ou (ii) um professor que lança desafios aos 
seus alunos, centrados não só na finalidade de 
manutenção da aptidão física, mas também no 
desenvolvimento da cultura desportiva das 
Atividades Físicas já lecionadas e previstas para o 
3.ºperíodo letivo (e.g., Dança). Demonstrando, uma 
vez mais, alguma resiliência e projectividade na 
construção da sua identidade profissional (Amaral-
da-Cunha et al., 2014; Castells, 2010) e, por outro 
lado, algum poder de agenciamento (Giddens, 1984) 
no âmbito da sua ação pedagógica.  
Relativamente à perceção da eficácia do seu ensino 
com os alunos, os relatos indicam uma satisfação 
generalizada com os resultados alcançados. 
Reconheceram nas novas tecnologias virtualidades, 
quando encaradas como um complemento à ação 
pedagógica do professor. Mas também identificaram 
perigos no E@D, como o uso abusivo dos 
dispositivos digitais (tablets, telemóveis e laptops) e 
a (des)virtualização da figura do professor no 
processo educativo. 
 

Reflexão final 
Neste estudo, importou explorar as perceções dos EE 
sobre os processos, formativo e pedagógico, 
vivenciados no 2º e 3.º períodos letivo de 2019-20 
face ao contexto de pandemia mundial COVID-19. 
Reconfigurado o processo de ensino e aprendizagem 
em momentos síncronos e assíncronos, no decurso da 
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sua adaptação, os EE reportaram sentir uma elevada 
satisfação com a sua capacidade de solucionar 
problemas resultantes do E@D, num processo elítico 
de inovar, adaptar, criar e recriar. Acabando por 
assinalar o período de confinamento como uma 
oportunidade de aprendizagem de outras 
competências importantes da profissionalidade 
docente (flexibilidade, adaptabilidade, proatividade, 
criatividade, conhecimento e manuseamento de novas 
ferramentas digitais) de agenciamento e de 
crescimento profissional. Contudo, também 
descreveram que a essência do exercício profissional 
que assenta no toque, no pulsar, no vibrar que 
atividade física proporciona não possibilitou sua 
plena substituição pelo E@D. No futuro, considerar 
as perceções dos agentes formativos, OC e SV, a 
respeito da reconfiguração do processo de ensino e 
aprendizagem da EF e do desenvolvimento da relação 
pedagógica em contexto de pandemia, quer com os 
alunos, como com o seu grupo de EE, poderá 
constituir-se numa pesquisa a realizar.  
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