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INTRODUÇÃO: Não é de hoje a discussão sobre a preocupação quanto aos componentes curriculares 

da formação do profissional de Educação Física e a necessidade da sua constante atualização, a fim de 

se obter padrões considerados ideais na formação. Diante deste fato e para somarmos às inúmeras 

publicações sobre a formação profissional é que vimos através deste trabalho apresentar alguns dados 

sobre a importância da vivência prática nos ambientes universitários do curso de Educação Física, 

pois, para melhor preparar o professor para o mercado de trabalho é que a prática durante o curso 

superior pode colaborar quanto a diminuição de erros e aproximar o aluno à realidade profissional 

depois de formado. METODOLOGIA: Consistiu em uma pesquisa de campo de caráter quantitativo, 

pela mensuração dos acontecimentos, e analisados de maneira qualitativa no contexto do objeto da 

pesquisa. A amostra contou com uma turma de 47 (quarenta e sete) alunos com o objetivo de vivenciar 

a postura de professor através da aplicação de uma aula com duração de 20 (vinte minutos) para os 

próprios colegas de classe durante a participação na disciplina de Prática de Ensino do primeiro 

semestre, e comparados com as apresentações no semestre subseqüente. Para avaliação, foram 

determinados critérios como: postura do professor, administração do tempo aula, exploração do espaço 

físico, capacidade de comunicação, adequação da atividade e do material e alcance dos objetivos 

propostos em plano de aula. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Pudemos observar que 45% tiveram 

dificuldades na interlocução; 92% excesso de atividades competitivas; 100% falta de controle do 

tempo de aula; 100% aproveitaram positivamente o espaço físico e 15% tiveram dificuldades em 

administrar o material. Dentro deste contexto, podemos considerar que a preparação profissional é 

complexa e despende um grande esforço das entidades de ensino (Go Tani, 1996). O planejamento 

está intimamente ligado à prática pedagógica sendo a Prática de Ensino uma ferramenta para auxiliar 

na visão geral de sua construção e proporciona experiência que contribui para nosso conhecimento 

profissional (Cardozo et al, 2006). CONSIDERAÇÕES FINAIS: O trabalho em questão não teve 

como objetivo valorizar ou justificar a existência da disciplina de Prática de Ensino na Educação 

Física, mas a de externar sua importância dentro do conjunto de disciplinas no Curso Superior. 

Constatamos que os alunos apresentam dificuldades, consideradas normais para quem está ingressando 

na carreira, e que com o passar dos semestres e sob orientação dos docentes, estas dificuldades tendem 

a diminuir e consequentemente ter um profissional melhor preparado. REFERÊNCIAS 
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