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RESUMO 
 

O presente trabalho monográfico tem como objetivo demonstrar quais 

são os temas das pesquisas abordados pelos concluintes do curso de 

Educação Física do Campus Jataí/UFG, ao elaborarem seus Relatórios Finais 

de Estágio. Tivemos como objetivos específicos: verificar a constituição dos 

relatórios finais de estágio; averiguar quais são os assuntos abordados pelos 

alunos nos relatórios finais de estágio; e apresentar as produções dos 

estagiários que foram realizadas no último ano de curso das turmas 

selecionadas. Utilizamos o produto final da prática de ensino desenvolvida nas 

escolas pelos acadêmicos do 4° ano do curso de licenciatura em Educação 

Física (CAJ/UFG), que concluíram seus cursos nos anos de 2004 a 2007. 

Selecionamos estas turmas por serem as que desenvolveram pesquisa durante 

a prática de ensino, apresentando os resultados por meio do relatório final de 

estágio. Nos anos anteriores o relatório contemplava apenas o relato da 

experiência durante a prática de ensino. Portanto, nosso objeto de estudo, foi 

às temáticas apresentadas nos Relatórios Finais de Estágio. A universidade é 

vista como uma instituição capaz de produzir saber e reflexão do saber 

produzido por indivíduos, à medida que o desenvolvimento de uma sociedade 

passa necessariamente pela formação de homens, seguindo princípios como a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O estágio é a 

circunstância da aplicabilidade da prática de ensino, com características 

teórico-práticas, e desenvolver um processo investigativo que envolve reflexão 

e a intervenção dos professores e dos alunos. Desenvolvemos uma pesquisa 

quantitativa, por meio de pesquisa bibliográfica e de análise documental. O 

local foi à biblioteca do curso de Educação Física, Campus Jataí, Universidade 

Federal de Goiás. Os relatórios finais de estágio foram manuseados com a 

finalidade de coletar dados necessários à nossa investigação. Foram 

encontrados 55 Relatórios Finais de Estágio, sendo: 14 referentes ao ano de 

2004; 17 de 2005; 12 de 2006; e 12 de 2007. Através da coleta e análise de 

dados, percebemos a importância dessa pesquisa, ao divulgar as temáticas 

encontradas nos Relatórios Finais de Estágio, por meio dos quais os 

estagiários demonstram as inquietações encontradas durante a prática de 

ensino. Os temas que predominaram, nas pesquisas realizadas, foram: 

importância da disciplina; importância dos conteúdos da Educação Física; 

estrutura física e material; papel do professor; planejamento; relação teoria e 

prática; vestimentas; inclusão; participação dos alunos; sexualidade e questões 

de gênero. Trabalhos relacionados a estas temáticas foram amplamente 

discutidos nos relatórios das finais da Prática de Ensino. 


