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RESUMO
Este trabalho visa relatar a
proposta de urn projeto de pesquisa em desenvolvimento, no ämbito
da disciplina Pratica de Ensino em
Educagáo Fisica, do curso de
Licenciatura em Educacáo Fisica/
UFSC, onde se busca construir
situacties concretas de intervencäo
na realidade escolar, atravês do
Estägio Supervisionado, visando
contribuir no projeto de Formacào
Permanente dos Professores do
Ensino Fundamental, e estabelecer
novas e superadoras relagOes entre
as instituicOes Escola e Universidade PUblicas, alèm de refletir
sobre o curriculo do prOprio curso
de graduacäo em Educacao Fisica
da UFSC.

ABSTRACT
This work aims at reporting the
proposal of a research project
being developed. within the discipline "prâtica de ensino em educacào em educacäo fisica" (teaching
practive in physical education)
tought in the course of "Licenciatura em Educacào Fisica/UFSC ".
this project seeks to criate real
situations of intervention in the
school reality though
"superviosioned trainning", in order
to contribute whith the project of
"formagào permanente dos professores do ensino fundamental
"(permanent formation of primary
an hight school teachers), to
establisch new relations between
the school and the university, and
finally to reflect about the
curriculum of the physical
education graduating course at
UFSC.

* Trabalho apresentado no VIII ENDIPE. FlorianOpolis, UFSC, maio/96. Projeto financiado pelo
FUNPESQUISA/UFSC/95.
** Integrantes do N6cleo de Estudos Pedag6gicos da Educacao Fisica/UFSC

Motrivbacia
I. Introducfio
Contextualizacao do problema
e justificativa do estudo
preocupacao corn a
Prdtica de Ensino
tem origem na decada de 30, corn a
criaedo dos cursos
superiores de Licenciatura. No Terceiro Grau, torna-se
parte do curriculo
minimo, sob a forma de Estagio Supervisionado. Deste
então, a Prdtica de Ensino/Estagio Supervisionado nas Licenciaturas tern
como objetivo o preparo do licenciando para o exercicio do magisterio em
determinada area de ensino ou disciplina de 1° ou 2° grans (Piconez, 1991).
Neste contexto, o encaminhamento da Pratica de Ensino comecou a se
estabelecer como " espaco Onico", proporcionando o encontro corn a realidade
escolar. Este compromisso histOrico de
intermediar o contato elaborado corn o
real fez com que o entendimento de Estägio Supervisionado assumisse o equivocado papel de (ric° responsavel capaz de garantir a "prâtica profissional",
garantindo para si o moment() de uniäo
entre teoria e priltica.
A visa() da Pratica de Ensino como
polo centralizador das experiencias priiticas do licenciando vein sendo contestada, e o entendimento atualmente vem
sofrendo transformaeOes. No entanto,
percebe-se ainda perspectivas conservadoras que embasam as experiéncias
no estagio supervisionado. A ocupayan

deste espaco ainda baseia-se numa perspectiva de "dae d- o" temporaria de aulas,
sendo considerado muitas vezes corn
um simples (mas, as vezes, doloroso!)
cumprimento de horas formais exigidas
pela legislacão.
Nesta perspectiva, a Escola e vista
como campo de exploraclo e testagem,
logo abandonada pelas InstituieOes que
dela usufruem, sem nada deixar como
contribuicii° a pr6pria missao da escola. Neste sentido, cabe ressaltar a responsabilidade especifica das Universidades Peblicas, por na-o se comprometerem corn urn projeto politico de transformaciio social. A percepeao desta
realidade evidencia claramente a necessidade de uma profunda reformuIna° nas relacOes entre as instituiciies
priblicas de ensino (Escola/Universidade), apontando3 para novas perspectivas fundamentadas no compromisso de
assumir e contribuir para corn urn projeto politico de intervencão na realidade social, atraves de uma educacäo
emancipatOria.
A constatacâo desta realidade
fundamental uma vez que o processo de
conscientizacao inicia-se corn o
desvelamento da realidade, para que a
intervenca-o dai decorrente seja conseqiiente e possa conduzir a uma transformae d- o da realidade.
Vislumbrando esta perspectiva,
justificamos nossa interred° e interesse
coletivo de estudo, uma vez que
construimos nosso fazer pedagOgico
atuando ern instituicoes pdblicas de ensino, tanto Escolas como a Universidade. Nesta condiedo, temos tido a oportunidade de vivenciarmos e acompanharinos situacOes de exercicio da fun-
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cho de professor de Educacito Fisica.
Tem-nos sido possivel constatar alguns
aspectos importantes, como o distanciamento das instituiciies ptiblicas Escola e Universidade, as dificuldades dos
alunos em construir a unidade dialetica
entre teoria/pratica, a falta de urn significado major para o Estagio Supervisionado, tanto para licenciandos como
para professores da Escola.
Tudo isto nos levou ao desenvolvimento de uma pesquisa ja concluida,
com o apoio do FUNPESQUISA/94 , juntamente corn urn coletivo de professores
e alunos do CDS/UFSC e professores
das redes municipal e estadual de ensino
de FlorianOpolis, denominado "A Edueach° Fisica no Cotidiano da Escola
Ptiblica" (Pires et Capela, 1994). Nele
buscamos ressignificar a atuacho pedagOgica ao nivel da escola, estabelecendo uma relacão de parceria entre professor e licenciando, onde as trocas
matuas permitem formacho continuada
e acesso concreto a realidade escolar,
tendo como pano de fundo uma concepcho critico-emancipatOria para a Educacao Fisica escolar (Kunz, 1994).

Em virtude das possibilidades concretas de avanco observadas naquele
projeto, tanto na formacao academica, a
partir das reflexOes proporcionadas aos
licenciandos, como na atualizacho dos
docentes da escola, pelo acesso dialOgico
a novos referenciais teOricos para a pr.&
tica pedagOgica, entendemos que se justifica amplia-lo agora, no rumo da Pratica
de Ensino da Educacao Fisica, onde as
possibilidades de intervencao dos licenciados sera major e podera influir objetivamente na estruturacho de urn tempo de
novas relacties entre a Universidade e a

Escola Pablica. Tambem contribui para
esta nossa conviccho a constatacho de
alguns esforcos priineiros ja empreendidos pela Pratica de Ensino da Educacat) Fisica/UFSC, na montagem de seminarios ampliados sobre temas especificos da pratica pedagOgica, ou na
preocupacho em identificar problemas
do cotidiano escolar que possam ser
desvelados pelos alunos-estagiarios,
buscando um processo de coletivo de
resolucho (Wiggers - org., 1994).
Todavia, no nos parece razoavel
que estas tentativas de intervencho na
realidade concreta da Educacho Fisica
escolar, buscando a implementacäo de
uma nit° pedagOgica transformadora
atraves da Pratica de Ensino, nä° venha
contribuir tambem para urn necessario
"rever-se" da prOpria Universidade.
Assim, pretendemos que as awes de
ensino (planejamento e desenvolvimento das aulas) e de extensho (estrategias
de formacho continuada) desenvolvidas pelos alunos-estagiarios na Escola
constituam-se em dados a serem
coletados/sistematizados para uma pesquisa curricular que nos permita analisar e apontar os acertos e fragilidades
do nosso Curso de Graduacho em Eclucacho Fisica, quanto a sua missho
institucional de formar licenciados para
o ensino de I° e 2° grans.
0 papel de articulacho entre as
atividades implementadas pela Pratica
de Ensino e as possiveis contribuicOes
que elan venham a oferecer para a reflexdo sobre o curriculo do curso de Graduacho podera ser desenvolvido atraves
dos diferentes fOruns, desde aqueles de
natureza formal, como colegiados de
curso, de departamentos e outran instituiciies do Centro, como tambem em

Motrivivancia
circunstancias informais a serem
construidas, como no Ambito de disciplinas, seminarios e outros. Como professores do curso de licenciatura, temos procurado estabelecer vinculos permanentes da Prätica de Ensino com as
demais disciplinas, voltados para uma
perspectiva interdisciplinar, que aponte para a unidade teoria/pratica, ou seja,
uma praxis pedagOgica que seja sintese
superadora prOpria, ativa e criticamente construida por cada licenciando.
Assim, poderiamos situar nossos
objetivos nas seguintes perspectivas:

Objetivo geral
- Implementar coletivamente uma proposta ampliada de Pratica de Ensino,
que fundamente novas relaeOes entre
Escola Pilblica e Universidade,
oportunizando a formacAo continuada
dos docentes da rede escolar ptiblica e
que tambem ofereea elementos concretos para a reflexäo sobre o fazer
academia) proporcionado pelo curriculo da Graduaeäo em Educaeao Fisica da UFSC.

Objetivos especificos
Caracterizar as relacOes existentes
entre Universidade e Escola
atraves do contato proporcionado pela disciplina Prâtica de Ensino
da Educacdo Fisica.
Estabelecer estrategias prOprias que
oportunizem uma contribuicao sistematica da Universidade para a formaga° continuada dos professores
da rede ptiblica de ensino, atraves
dos alunos-estagiarios da Pratica de
Ensino da Educaeilo Fisica.

C) Resgatar estas experiencias dos alunos-estagiarios, no Ambito do curso, utilizando-as em pesquisa
curricular que permita um refletir
sobre a formay5o académica proporcionada pela Graduacao em Educacao Fisica/UFSC.

II. Bases TeOricas
e MetodolOgicas
0 exercicio profissional de professores no Brasil, desde suas origens, requer o cumprimento do estagio curricular
. Nos Cursos de Licenciatura, o estagio
curricular esta diretamente vinculado a
disciplina curricular Pratica de Ensino,
que desenvolve o Estagio Supervisionado.
Pimenta (1994) caracteriza o estagio curricular como atividades que os
alunos deverdo realizar durante o seu
Curso de FormaCao, junto ao futuro campo de trabalho . Assim costuma-se
denomind-lo de "a parte mais pratica" do
curso, em contraposicão as demais disciplinas como a "parte mais teOrica".
Este processo de dissociacAo entre teoria e pratica e percebido ainda mais
evidentemente nos cursos de Licenciaturas, onde a Pratica de Ensino, atraves
do Estagio Supervisionado, e transferida
a responsabilidade isolada de garantir a
experiacia pratica necessaria a qualificited° profissional do aluno.
Azevedo (apud Piconez, 1991) reafirma esta visa) dicotOmica entre teoria e pratica, onde a teoria e colocada no
coulee() dos cursos e o estagio supervisionado, entendido como pratica, e colocado no final deles.

Dezembro, 1996

Esta tendencia de entender a pratica de Ensino como polo pratico dos
cursos de Licenciatura, vem sendo transformada, e alguns estudos desenvolvidos analisam esta realidade, denunciando as precariedades e dificuldades encontradas no estagio, todavia, apontando para possibilidades de entende-lo
como um espno que proporcione uma
aproximn-ao a pratica, onde a unidade
teoria/pratica seja desenvolvida .
Neste sentido, Pimenta (1994)
refere-se a aproximnao corn a pratica,
na medida em que esta dard consequencia a teoria estudada no curso, que
por sua vez, devera se constituir numa
reflexdo sobre e a partir da realidade da
escola publics . Demo (1994) tambem
faz referencia a esta relnao quando
afirma que "teoria e pratica carecem
de ser intermediadas pela habilidade
de saber pensar e aprender a aprender" (p.28), condicOes essenciais para
uma intervenao inovadora e crftica na
realidade concreta.
E baseado neste entendimento que
percebe-se a possibilidade de intervir no
quadro atual da disciplina Pratica de
Ensino, no sentido de ampliar e consolidar novas relnOes entre Curso/Estagio
Supervisionado e entre Universidade e
Escola Pnblica, acreditando ser possivel
viabilizar a perspectiva unidade entre
teoria e pratica, que oportunizem ao
educador desenvolver uma "praxis
criadora".
Neste contexto, a formndo do
professor de Educac a- o Ffsica/UFSC
tambem vem sendo estudada, e a Pratica
de Ensino/Estagio Supervisionado, enquanto componente curricular desse
curso, acompanha e encaminha novos

rumos que vislumbrem perspectivas
transformadoras; onde a Educay -do Fisica tido assume o papel funcionalista, seja na escola, no esporte ou no trabalho.
0 curso de Licenciatura em Eduend° Fisica da UFSC, atraves de refle)(Cies e awes da comunidade docentediscente sofreu alterneies, dentre elas
o enfoque, quanto a formacdo do educador, que agora assume formacao
generalista, priorizando sua n'ao no ensino formal evidenciando e privilegiando a formay -do de "professores" (Comissao de Avalinão Curricular, 1994) . Assim, acredita-se que a tentativa de aproximnao no cotidiano da escola, ocupe
um espno maior no interesse dos alunos
. Neste sentido, é possivel compreender
a expectativa que os alunos trazem consigo, de concretamente, ocupar o seu
papel de "professor", transferindo entao, a Pratica de Ensino atraves do Estagio Supervisionado a responsabilidade
de aconchegar suas angiistias . Nesta
etapa de formacdo, os alunos-estagiarios trazem consigo inseguranas
consequentes das dificuldades de adaptacdo a escola . Talvez a preocupnão de
ser avaliado seja determinante, no sentido de inibir o estagiario de ousar, na
busca de uma proposta pedagOgica que
adapte-se as suas ansiedades e realidade da escola . Estes medos, impossibilitam o entendimento do estagio supervisionado como urn espno de aula ocupado pelos alunos-estagiarios que poderiam desenvolve-lo, percehendo-o como
uma situndo experimental, capaz de propiciar, numa situndo controlada de ensino, a vivencia de habil idades docentes, na praxis construida no decorrer do
curso.

MotriviAlcia
A Educaedo Fisica vem repensando sua acdo pedagOgica, destacando-se
como uma das Areas que mail tern refletido e por conseguinte apontado propostas de concepeOes superadoras do
modelo traditional, fundado ern visOes
descontextualizadas sobre saride/lazer/
esporte . Na UFSC, a disciplina Pratica de
Ensino/Estagio Supervisionado, que
compOe o curriculo do curso de Licenciatura em Educaeao Fisica tambem repensa sua acdo pedagOgica, buscando aproximar-se e sintonizar-se com os propOsitos do novo curso, para isso a referida
disciplina passa por urn processo de
restruturaydo e reconstruedo.
Esta reformulaedo percebe a Pratica de Ensino corno disciplina
integradora do curriculo, destacando-a
como urn moment° privilegiado para a
construed° da unidade dialetica entre
teoria pratica (praxis) na formaedo acaarnica do aluno; tambem e entendida
como urn element° permanente de avafind° curricular pois as reflexOes e
angOstias manifestadas pelos alunosestagiarios refletem as deficiencias teOricas a serem superadas, bem como a
dificuldade de articular teoria e pratica.
A atuacdo do aluno-estagiario, junto ao cotidiano da escola, possibilita
reflexOes que conduzam a uma pratica
criativa e transformadora, corn possibilidades de redefiniedo de teorias que sustentem o trabalho do professor da escola
. Atraves do contato estabelecido entre
aluno-estagiario (Universidade) e o professor (escola), pode-se garantir novas
relay 6- es que apontem perspectival que
contribuam para com um projeto politico
de transformacdo Nesta nova relaedo, o
aluno-estagiario e percebido como al-

guem, que por estar inserido nas discussOes acadernicas que produzern novas teorias, e o principal elemento de
difusdo destes conhecimentos junto a
escola, possibilitando entdo, a
capacitacdo docente continuada, sendo
tambem um "experimentador" destes
novos conhecimentos na realidade concreta . Assim a unidade teoria-pratica
percebida nesta nova relacdo, ndo como
uma apropriacdo individual do alunoestagiario, e institutional entre escola/
universidade.
Partindo-se desse pressuposto, as
contribuieOes oportunizadas pelas instituicOes pablicas (Universidade/Escola),
bem como pelas pessoas que as constituem, destacam o compromisso politico
coletivo de compreender a acdo educativa
nao baseada no ato individual e sim no
fiver coletivo.

Procedi mentos metodolOgicos
do estudo
Urn estudo que pretende agir/refletir/agir coletivamente (Freire, 1973),
quanto as possibilidades de se desenvolver uma relacdo de trocas matuas
entre Universidade e Escola
priorizando nesta relacdo a formacdo
continuada de professores da Rede
Pablica, assim como a vivencia do aluno
estagiario na realidade concreta, aponta
necessariamente para procedimentos
metodolOgicos da pesquisa-acilo
(Thiollent apud Branddo, 1987) afirma
que, "cony a pesquisa-acdo, os pesquisadores pretendem desempenhar
um papel ativo no prOpria realidade
dos fatos observados" (p.96). Neste
tipo de pesquisa, de natureza qualitativa
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lidade, a teorizar praticas, a produzir
alternativas concretas, a comprometer-se com solucOes" (p.38).
0 desenvolvimento desta pesquisa preve as seguintes etapas:
A) Contato previo corn escolas priblicas para a divulgacdo da proposta de
trabalho, corn o objetivo de que o
corpo docente destas instituicaes
esteja a par da intencAo do projeto, e
possa contribuir para com o seu desenvolvimento. Este contato sera
realizado antecipadamente ao comeco do ano letivo, para que o aluno-estagiario possa interagir na es"Quando falamos de pesquisa,
cola logo do inicio das atividades
estamos pensando em pesquisaletivas.
e,
uma
apao
em
nivel
accio, isto
realista, sempre acompanhada B) Contato dos alunos estagiarios com
a escola (coleta de dados sobre reade uma reflex& autocritica ohlidade e °pinkies a respeito das rejetiva e de uma avaliacilo de
lacOes percebidas entre Escola/Uniresultados (...)
versidade). Nesta etapa serâo realiNao queremos Ka-0 sem pesquizadas observaciies e filmagem de
sa, nem pesquisa sem acclo"
aulas, entrevistas corn professores,
(P.97).
supervisores e diretores da escola,
para analisar as possibilidades de
Posteriormente, este conceito suintervencao dos alunos estagiarios,
pera a perspectiva psicossocial nortetanto no que se refere ao Estagio
americana, tendo a pesquisa-acao assuSupervisionado propriamente dito,
mido urn papel mais engajado, caractequanto aos interesses e necessidaristico das ciencias humanas e sociais.
des relativas a formacão continuada
Exemplo deste engajamento politico
dos professores.
transformador da pesquisa-acilo, ainda
C) Planejamento participativo das atisegundo Haguette (op.cit.), pode ser
vidades de ensino dos alunos estagiencontrado nos trabalhos de alfabetizaarios para o period() aproximado de
Oo/conscientizacar de adultos do Prof.
tres meses, envolvendo andlise e
Paulo Freire, no Brasil, Chile e paises
definic-do dos objetivos de ensino,
africanos, nas decadas de 60 e 70.
contendos, metodologia e avaliacdo.
Independentemente da tentativa de
Tambem sera° planejadas coletivadenominar o tipo de pesquisa que premente as formas/conterldos/dreas do
tendemos empreender, a caracterizaprograma de capacitacao docente a
mos como urn estudo prcitico que, no
ser desenvolvido nas escolas, enentendimento de Demo (1994), é "desvolvendo a participaciio da Univertinada a intervir diretamente na reasidade.
e participante, as intervenciies por parte dos pesquisadores se da ao longo de
todo o estudo, e nao somente no seu
final.
Embora corn algumas divergencias de ordem teOrica em relacdo ao autor
fiances, Haguette (1987) tambem considera a pesquisa-acdo uma forma sisternatica de intervencäo participativa
transformadora. Ela cit y Kurt Lewin,
pesquisador americano e criador da expressdo action research, que assim a
definiu:

MotriviAlcia
Intervencao acompanhada do aluno
estagiario na ministracao das aulas e
das estrategias de formacao continuada planejadas. Nesta etapa, ocorrera a implementacao das atividades
do planejamento participativo, havendo a constante problematizacao
junto aos professores, na perspective de contribuir para o desenvolvimento de uma visa° critica de Homem/Mundo, buscando alcancar
uma praxis emancipatoria, necessdria para a Ka° pedag6gica consciente e conscientizadora. Tambem
aqui, pretende-se filmar aulas, alem
de realizar leiturashindlises coletivas do material bibliografico a ser
sugerido/fornecido, que servird
como subsidio para a reflexao sobre as atividades realizadas.
Implementacdo de instancias formais e informais de reflex d
- o, no
ambito do Curso de Graduacao em
Educacao Fisica/UFSC, para relato/
andlise da intervencao e a formacao
acad d- mica, envolvendo os alunos
estagiarios e professores. Estas reflexOes enfocardo dois eixos principais:
adequacao do curriculo do nosso
Curso de Licenciatura a realidade
da Escola Pfiblica;
- possibilidades e limitacOes ao desenvolvimento de uma proposta de
formacao continuada de professores da Rede PUblica, atraves da
Priitica de Ensino de forma
ampliada.

Estes relatOrios, desenvolvidos a
partir de reflexOes coletivas, constituirao urn documento-sintese corn vistas a
socializacdo do estudo, objetivando contribuir para as discussOes sobre o curriculo do curso, bem como pensar novas
relayOes entre a Universidade e a Escola Pdblica. Todas as reunkies de reflexdo/andlise, ao longo das diversas etapas da pesquisa, sera° gravadas em fitas
cassete, transcritas e distribuidas a todos os participantes, para que sirvam de
subsidio para as awes seguintes.

III. Viabilidade do Projeto
e Recursos Disponiveis
A viabilidade do projeto estd atendida em funcao dos espacos especificos de atuacao dos pesquisadores envolvidos, envolvendo a disciplina Teoria e Pratica na Educacao Fisica
(articuladora das reflexOes na pesquisa
curricular) e a disciplina Pratica de
Ensino em Educacao Fisica (responsdvel pelo oferecimento e coordenacao
do Estagio Supervisionado), bem como
a experiencia ja acumulada em trabaIhos de capacitacao docente em escolas pablicas que, tradicionalmente, recebem alunos-estagiarios da Educacao
Fisica/UFSC.
Alem disto, este estudo contard
corn o envolvimento dos demais integrantes do Ndcleo de Estudos PedagOgicos da Educacao Fisica - NEPEF/
UFSC, coletivo de professores/alunos
que vem buscando propostas superadoras para a Educacao Fisica escolar. Isto permitira a intervencao de outros docentes do Nticleo nas estrategi-
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as de capacitacao e formacao continuada definidas pelos alunos-estagiarios,
no Ambito das Escolas. Exemplo disto
ocorreu no desenvolvimento da pesquisa ja citada (A EducacAo Fisica no Cotidiano da Escola Ptiblica), o que nos
oferece possibilidades ampliadas de
atuacdo neste e em outros momentos da
pesquisa que projetamos para a Prâtica
de Ensino da Educacão Fisica.

IV. Cronograma
de Atividades
da Pesquisa
ETAPA
ATIVIDADE
PERIOD° PREVISTO

01 Contato previo coin escolas para
divulgacão da proposta de trabalho
DEZ/95 e FEV/96
02 Contatos dos alunos estagiarios corn
Escolas e professores participantes
MAR/96
03 Planejamento participativo das atividades de ensino e extensäo dos alunos
MAR-ABRIL/96
04 Intervencao dos alunos estagiarios
nas atividades de ensino; desenvolvimento das estrategias de formacao continuada
ABRIL- JUN/96

05 Elaboracao/implementacao de
fOruns de reflexiio sobre as atividades/pesquisa curricular
JUL - NOV/96
05 Redayäo e divulgacdo do RelatOrio
da Pesquisa
DEZEMBRO/96
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