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Introdução 

A conceituação de estágio mudou bastante ao longo dos anos. Deixou de ser um 

acompanhamento de ações, para ser uma disciplina obrigatória, nos cursos de licenciatura, 

(CARMEN; BALLÃO, 2014) desenvolvida em todos os níveis de ensino da Educação Básica.  

No curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Ceará a divisão da 

carga horária de 400 horas de estágio está organizada em 4 disciplinas: Estágio Supervisionado 1 – 

Conhecimento e Investigação da Realidade (112 horas), Estágio Supervisionado II – Educação Infantil 

e Ensino Fundamental I (96 horas), Estágio Supervisionado III – Ensino Fundamental II (96 horas) e 

Estágio Supervisionado IV – Ensino Médio e/ou EJA (96 horas). Com as observações os estudantes, 

em pequenos grupos, atribuem sentido à eventos, ações e relacionamentos de suas vidas 

(SAMANIEGO; MIGUEL; DÉVIS, 2011). Para Cunha (1997) as narrativas não se constituem em 

uma verdade literal dos fatos; narrar representa o que dos fatos faz o sujeito e, assim, poder 

transformar a própria realidade vivida. 

 

Percurso metodológico 

 O trabalho se constituiu em uma pesquisa qualitativa (MINAYO, 2008), que analisou o 

processo de escrita de seis narrativas autorais a partir das observações feitas, por um estudante do 

curso de Licenciatura em Educação Física, em realidades escolares distintas em situação de estágio 

supervisionado. Segundo Cunha (1997), quando uma pessoa narra os fatos vividos, reconstrói a 

trajetória percorrida e atribui novos significados. 

 

Resultado e discussão 

 O processo de efetivação do estágio é ainda bastante burocrático, é necessário o envio e 

retorno da documentação para uma Agência de Estágio, para assim oficializar o processo. As 

narrativas semanais foram elaboradas após a observação da realidade nas escolas, a saber: uma 

particular, duas públicas estaduais e uma pública municipal. Os professores que receberam o aluno 

estagiário mostraram-se bastante motivados, além de três deles terem sido formados no Instituto de 

Educação Física e Esportes. 
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Como um caminho para se chegar ao que hoje conhecemos como grupos colaborativos, Schön 

(1992), propôs o conceito de prática que ainda é atual. Para o autor, a prática significa aprender 

fazendo, junto com quem vive semelhante situação, representa o mundo real, reflexivo, na presença de 

um tutor que se abre para o diálogo. Este conceito permeia a ação do professor, além de reforçar um 

fator importante para a formação, a reflexão sobre o que se observa ou o que se faz, assim permite 

compreender e analisar diferentes aspectos pedagógicos na constituição de ser professor.  

As seis narrativas autorais elaboradas tiveram como critérios a escolha de um fato, uma fala, 

um sentimento, algo percebido na observação das situações vividas no estágio. As temáticas das 

narrativas das aulas de educação física observadas abordaram: questões de gênero, conhecimento e 

criticidade dos alunos, gravidez na adolescência, discussão entre conteúdos tradicionais e inovadores, 

diferenças de contextos entre escola pública e escola particular e estagiar na escola em que estudou. O 

uso da narrativa como estratégia de aprender sobre si, ultrapassa a lógica de alternativa e passa a ser 

fator determinante no processo de reflexão sobre a prática. O período no qual o estudante observou a 

intervenção dos professores, comportamento dos alunos, relação aluno-aluno, relação aluno-professor, 

exigiu muita atenção. Ademais, a reflexão sobre a prática e a escrita das narrativas, permitiu repensar 

o que foi feito, descrever o que lhe chamou à atenção. A construção das narrativas não está atrelada 

somente ao conhecimento, mas aos seres e a interação (relação) entre eles, propicia novas formas de 

pensar e construir conhecimento na formação inicial (FERNANDES, ALMEIDA JÚNIOR, 2013), 

aumenta as chances de busca por informações para suprir aquilo que não é conhecido ou entendido. 

Na construção das narrativas, principalmente quando o aluno estagiou no colégio em que estudou, as 

emoções fluíram de uma forma inesperada, e contribuíram para dar significado à aprendizagem de si. 

 

Considerações 

Na disciplina de Estágio Supervisionado I – Conhecimento e Investigação da Realidade do 

curso de Licenciatura em Educação Física, as narrativas foram importantes para compreender o 

significado do processo de ensino-aprendizagem, atribuir sentido ao que foi observado, tanto 

individualmente quanto com o grupo colaborativo de estudantes na formação inicial.  
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