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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo compreender o intuito das disciplinas de estágio no curso 
de  Educação  Física  na  Universidade  Federal  de  Goiás  Campus  Jataí  (UFG/CAJ), 
averiguando  as  ementas,  os  objetivos  e  a  percepção  de  estagiários  e  professores 
orientadores  sobre  os  mesmos.   Ainda  foi  nossa  intenção  pesquisar  sobre  as 
contribuições  e  dificuldades  destacadas  e  enfrentadas  por  professores  orientadores  e 
estagiários no momento do estágio. Para fundamentarmos as temáticas abordadas neste 
estudo, delineamos  em  um  capítulo  algumas  perspectivas  sobre  a  formação  de 
professores, destacando principalmente a fase do estágio. Esse trabalho tem relevância, 
devido  a  possibilidade  de  esclarecimento  dos  acontecimentos  marcantes  no  estágio. 
Desta  forma,  os  resultados  poderão  servir  como  um  registro  do  curso,  em  que 
professores orientadores poderão recorrer contribuindo no sentido de entender os fatos, 
repensar as melhorias e permanecer com o que estiver dando certo. Também servirá 
para  próximos  estagiários  terem  contato  prévio  do  funcionamento  da  disciplina.  A 
metodologia utilizada foi baseada na fenomenologia, sendo esta de cunho qualitativo, 
com os tipos de pesquisa exploratória, descritiva, participativa e documental. Os sujeitos 
envolvidos foram 41, dentre estes, 37 são estagiários que cursaram uma das disciplinas 
de estágio no ano de 2012, os outros sujeitos foram quatro professores orientadores 
envolvidos  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  do  estágio.  Adotamos  como 
instrumentos  de  coletas  de  dados:  questionários  com perguntas  abertas  e  fechadas, 
entrevistas semiestruturadas e a análise de alguns documentos que constituem o alicerce 
do  estágio,  que  são  os  Planos  de  Ensino,  Manual  de  Estágio  e  Projeto  Político 
Pedagógico do curso de Educação Física. A partir da coleta surgiram duas categorias de 
análises,  a  primeira  tratando  das  concepções  acerca  da  ementa  e  dos  objetivos  das 
disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado I e II no curso de Educação Física da 
UFG/CAJ e a segunda abordou as contribuições e dificuldades do estágio, na formação 
docente em Educação Física. 
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