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O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o planejamento e a intervenção dos 

estagiários da sexta fase do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 

Federal de Santa Catarina, realizado conjuntamente a Escola Básica Municipal Beatriz 

de Souza Brito na disciplina Estágio Supervisionado em Educação Física I - MEN 5321. 

A instituição em questão fica localizada no bairro Pantanal, em Florianópolis, 

atendendo crianças que em sua maioria moram nesta região, contando com um grupo de 

60 funcionários, entre eles professores e funcionários. No ano de 2011, a escola 

alcançou o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 6,1 nos anos 

iniciais, e 5,0 nos anos finais. Este estudo é realizado pelo INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais e foi criado em 2007. A Escola Básica Municipal 

Beatriz de Souza Brito também participa do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) e à Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), contando com 

bolsistas dos cursos de Música, Matemática, Pedagogia e Educação Física. A nossa 

intervenção foi na turma 72 do turno matutino, sendo realizada entre os dias 5 de 

novembro e 14 de dezembro. Segundo lista de frequência do primeiro semestre, a turma 

conta com 19 meninas e 10 meninos. As aulas de Educação Física são realizadas na 

segunda-feira no primeiro horário (7h45min), na quinta-feira no quarto horário 

(10h15min) e na sexta-feira no terceiro horário (9h15).  O atual professor de Educação 

Física da turma é o terceiro neste ano e esteve conosco desde a terceira aula observada. 

A nossa intervenção foi sobre a modalidade do Futsal em uma concepção Crítico-

Emancipatória de ensino, devido ao fato das manifestações da cultura de movimento e o 

objetivo da Educação Física de tratar pedagogicamente dessas manifestações estarem 

cada vez mais sendo substituídas pelo esporte por uma perspectiva de rendimento, 

diante da falta de preparação por elementos teórico-conceituais dos profissionais da 



Educação Física Escolar. Escolhemos esta modalidade devido ao fato de a turma em sua 

grande maioria participar nas aulas observadas quando o tema era o Futsal. Até o 

presente momento ministramos nove aulas, que tiveram diferentes temáticas, entre elas: 

a história do Futsal, fundamentos técnicos (passe, recepção, condução de bola, 

finalização) e táticos (sistemas de marcação, rodízio e contra-ataque), além de diferentes 

jogos e atividades em que o tema futsal estivesse presente, sempre buscando 

problematizar nossas aulas com debates teóricos a cerca do tema e sua influência na 

sociedade, buscando compreender a prática do futsal/futebol como uma cultura de 

movimento hegemônica dentro das aulas de Educação Física, sendo necessário mostrar 

aos alunos que ele pode ser praticado de outras formas, para além dos aspectos técnicos 

e táticos do esporte normatizado, incorporando outros sentidos e significados para a 

prática do jogo, propiciando o entendimento do jogo enquanto prática da cultural que 

necessita de cooperação e interação.  
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