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RESUMO 

Este estudo teve como objetivos identificar a compreensão que os professores de 
ensino superior têm sobre a Prática de Ensino no processo formativo dos futuros 
professores; verificar se e como os alunos dos cursos de licenciatura em Educação 
Física identificam/ percebem a existência da Prática de Ensino como um aspecto do 
processo de formativo. Compreendendo a importância de diferenciarmos os 
conceitos e formas de organização entre Prática de Ensino e Estágio 
Supervisionado, estabelecidos pela LDB, julgamos de suma importância buscarmos 
fazer o mapeamento de todos os aspectos que permeiam esses saberes, que por 
sua vez, interferem de maneira direta no processo formativo dos futuros professores 
a partir do levantamento de referenciais teóricos sobre a temática. Optamos por uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo descritiva, utilizando-se como 
instrumento de coleta de dados a aplicação de entrevista com docentes e 
questionário com discentes de um curso de Licenciatura em Educação Física do 
estado de Mato Grosso. Concluímos que docentes apresentam uma visão subjetiva 
do significado da Prática de Ensino, bem como apresentam a visão dicotômica entre 
teoria e prática. No que se refere aos alunos é notável e preocupante a concepção 
de Prática de Ensino, reforçando a necessidade de atualização quanto as diferenças 
entre esta e o Estágio Supervisionado, além de entendermos necessária que esta 
diferença seja apresentada pelos professores, bem como pela forma de organização 
didático-pedagógica do curso de Licenciatura. 
 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa sobre a Prática de Ensino nos cursos de licenciatura em 

Educação Física do Estado de Mato Grosso surgiu a partir da necessidade em 

compreender melhor como este componente do processo formativo do futuro 

professor está organizado e é entendido pelos docentes e discentes das Instituições 

de Ensino Superior – IES do estado de Mato Grosso.  

A perspectiva da Prática de Ensino neste trabalho não tem por base a 

concepção errônea de que esta é similar, ou igual, ao Estágio Supervisionado. Neste 

sentido, não podemos desconsiderar a importância desse assunto quanto a 

relevância do mesmo no processo formativo dos futuros licenciados nesta área. 

Compreendemos que a formação inicial é o momento em que mais ocorre o 

contato entre os conhecimentos específicos que tangem a Educação Física, bem 

como os diversos saberes que serão vivenciados e articulados na prática 

pedagógica do futuro licenciado desta área (BARBOSA, 2011). Portanto, esclarecer 

e fomentar maiores discussões acerca do assunto é, sem dúvida, de uma urgência 

para a atualização e lapidação dos estudantes da referente área, para que então, 

estes futuros profissionais possam pautar a sua atuação profissional já com o 

entendimento dos principais aspectos que regem suas ações, tal como, os seus 

saberes. 

Ao notar a falta de uma compreensão mais clara na literatura sobre a 

diferença entre Prática de Ensino e Estágio supervisionado, surgiu então o interesse 



em identificar, mapear e expor a realidade acerca dessas concepções que ainda 

estão confusas para a grande parte dos estudantes dos quais tivemos contato. 

Contudo, não excluímos a relevância da participação dos docentes nesse percurso 

formativo. 

Levando em conta que muitos dos docentes tiveram em seu período de 

graduação a Prática de Ensino com o mesmo sentido de Estágio, estes acabam por 

levar adiante estes conceitos, contudo, tais concepções deveriam por excelência ser 

reformuladas, uma vez que os termos possuem distintas características. 

 

OBJETIVOS 

- Identificar a compreensão que os professores de ensino superior têm sobre 

a Prática de Ensino no processo formativo dos futuros professores.  

- Verificar se e como os alunos dos cursos de licenciatura em Educação 

Física identificam/ percebem a existência da Prática de Ensino como um aspecto do 

processo de formativo. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa se caracteriza como descritiva, definida por Gil (2008) como uma 

pesquisa que apresenta as características de um determinado grupo ou população, 

permitindo que se estabeleçam relações entre suas variáveis. Esta tem por objetivo 

levantar opiniões, atitudes ou crenças de um determinado grupo. Adotamos ainda, 

uma abordagem qualitativa, tendo em vista que não desejava quantificar ou 

mensurar um determinado problema, mas apresentá-lo de forma complexa às 

relações e interações entre variáveis, conforme apontado por Oliveira (2000). 

Inicialmente realizamos um levantamento bibliográfico sobre formação de 

professores de Educação Física e as concepções sobre Prática de Ensino no 

processo de formação profissional. 

Estabelecemos ainda, o contato com coordenadores de cursos de 

Licenciatura em Educação Física para solicitar o consentimento da realização da 

referente pesquisa, a identificação dos professores e alunos que compuseram a 

amostra. 

O universo de pesquisa foi composto pelos cursos de Licenciatura em 

Educação Física do Estado de Mato Grosso. Por sua vez, os sujeitos da pesquisa 

foram os professores dos respectivos cursos, bem como os acadêmicos. 

A escolha da amostra foi probabilística, visto que todos os professores e 

alunos poderiam fazer parte do processo. Beuren (2004) afirma que esta técnica 



garante o acaso na escolha, pois todos têm a mesma chance de ser escolhido, 

atribuindo a amostra o caráter representativo, ressaltando sua importância, uma vez 

que as conclusões da pesquisa estão vinculadas exatamente a essas amostras. 

Para a efetivação da pesquisa utilizamos como instrumento um questionário 

dirigido aos acadêmicos, contendo questões fechadas e semiabertas. Por sua vez, 

os professores foram submetidos a entrevistas por pauta, visto que a mesma 

possibilita um diálogo assimétrico onde uma das partes busca coletar dados e a 

outra parte se apresenta como fonte dessa coleta. (GIL, 2008). 

Para analisar os dados utilizamos a frequência de respostas, e para as 

análises das questões abertas, optamos por uma técnica investigativa denominada 

análise de conteúdo, permitindo o estabelecimento de categorias de respostas por 

meio de aproximação e agrupamento, facilitando a apresentação dos dados. 

A análise de conteúdo é uma técnica investigativa que descreve de forma 

objetiva, sistemática e quantitativa as manifestações apresentadas, possibilitando 

deduções lógicas e justificadas, no que se referem à origem das mensagens obtidas, 

considerando seu contexto e quem as emite (BARDIN, 1977). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Lima (2001) afirma que o Estágio Supervisionado e Prática de Ensino na 

Universidade nem sempre são estudados e compreendidos por formadores e 

formandos, de modo a permitir uma interação mais harmônica entre os sujeitos 

integrantes da relação pedagógica. Dessa forma, é fundamental para uma atuação 

profissional segura o conhecimento dos elementos que a compõem, bem como do 

papel que cada um exerce na formação. Ponderar sobre a formação de futuros 

licenciados em suas abrangências teóricas e práticas nos impele à reflexão acerca 

do trabalho docente, a profissão do professor em seu ambiente social e o momento 

da história humana que nos encontramos. 

O Estágio Supervisionado deve ser vivenciado durante a formação com uma 

carga horária suficiente, de maneira que seja possível vivenciar as abordagens das 

dimensões da atuação profissional. Tais considerações estão explicitadas de forma 

prática no documento que amparou as Resoluções 01 e 02/2002 que regulamentam 

os cursos de licenciatura, o Parecer CNE/CP 27/2001, ao apresentar-nos que: 

[...] Deve, de acordo com o projeto pedagógico próprio, se desenvolver a 
partir do início da segunda metade do curso, reservando-se um período final 
para docência compartilhada, sob a supervisão da escola de formação, 
preferencialmente na condição de assistente de professores experientes. 
Para tanto é preciso que exista um projeto de estágio planejado e avaliado 
conjuntamente pela escola de formação inicial e as escolas campos de 



estágios, com objetivos e tarefas claras e que as duas instituições assumam 
responsabilidades e se auxiliem mutuamente, o que pressupõe relações 
formais entre as instituições de ensino e unidade dos sistemas de ensino 
[...] Sendo assim o estágio não poderá ficar sob a responsabilidade de um 
único professor da escola de formação, mas envolve necessariamente uma 
atuação coletiva dos formadores. 

 

De acordo com outro parecer que colaborou na elaboração das Resoluções 1 

e 2/2002, o parecer CNE/CP 09/2001: 

§ 1º - A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço 
isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso.  
§ 2º - A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear 
toda a formação do professor.  
§ 3º - No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os 
componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas 
pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática. 

 

Com o levantamento bibliográfico acerca do assunto, notamos que o estágio 

sempre foi visto como a parte prática dos cursos de formação de profissionais de 

quaisquer áreas, sendo esta parte uma contraposição da teoria (PIMENTA, 2005; 

2006). Podemos inferir que a dificuldade na compreensão sobre o conceito de 

Prática de Ensino já é, por natureza, dificultada. A Prática de Ensino também é 

compreendida através do termo Prática como Componente Curricular. 

Para uma melhor compreensão da prática de ensino ou prática como 

componente curricular, retomamos como base os aspectos apresentados pelo 

Parecer CNE/CP 9/2001, que pontua: 

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la como 
uma dimensão do conhecimento, que tanto está presente nos cursos de formação 
nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade profissional, 
como durante o estágio nos momentos em que se exercita a atividade profissional. 

 
 

Sobre a prática de ensino compreendida como um componente curricular, o 

Parecer CNE/CP 28/ 2001, que sustenta as Resoluções 1 e 2 de 2002, ressalta que: 

[...] produz algo no âmbito do ensino. [...] assim ela deve ser planejada quando da 
elaboração do próprio projeto pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o 
início da duração do processo formativo e se estender ao longo de todo o seu 
processo em articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as 
atividades de trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente para a formação da 
identidade do professor como educador. 

 

Esta complexa relação de saberes ocorre por meio das leituras, práticas e 

organização de conhecimentos que estão em constante entrelace, oferecendo 

sentido para as atividades do curso. Os registros pedagógicos tais quais 

organizacionais, indicarão um parâmetro para a compreensão desta complexa 

relação. (LIMA, 2001). 



Tanto a Prática de Ensino como o Estágio Supervisionado fazem parte de um 

processo formativo que deve ser pautado numa relação interativa e 

institucionalizada entre escola e a universidade, relação que deve possibilitar 

transformações marcadas pelas dinâmicas coletivas e individuais. Para que a 

relação entre as características desses dois conceitos distintos possa dar certo, é 

necessária uma colaboração harmônica, e esta implica interdependência, reflexão e 

parceria, colocando os futuros professores no contexto real de sua própria formação 

(AROEIRA, 2009). 

A falta de clareza e compreensão de uma temática, equívocos de organização 

e desenvolvimento de um componente curricular podem comprometer a formação 

profissional. Entretanto, este estudo tende a trazer desconforto para aqueles que 

decidem se manter firmes nos saberes que hoje não cabem mais ser passados da 

mesma maneira. Ao sair desta zona de conforto o docente se verá obrigado a 

pesquisar e se atualizar quanto ao assunto, permitindo-se então compreender as 

mudanças que já deveriam estar vigentes em sua atuação profissional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o levantamento de dados identificamos 14 faculdades que oferecem o 

curso de Licenciatura em Educação Física. Dentre essas 14, tivemos êxito no 

contato apenas com 3, das quais apenas uma se manteve em contato até o final de 

nossa pesquisa, possibilitando que 13 de seus alunos respondessem os 

questionários. 

Iniciamos a apresentação dos dados coletados por meio de um quadro de 

categorização dos docentes que responderam a entrevista. 

O modelo que optamos por seguir, é pautado na separação literal das 

respostas apresentadas pelos sujeitos da pesquisa, de modo que a literalidade das 

respostas permitisse-nos uma compreensão clara e direta de suas perspectivas. 

 

QUADRO 1: Concepções docentes sobre a Prática de Ensino 
CATEGORIAS RESPOSTAS DOS DOCENTES 

Como concebe 
e conceitua a 

Prática de 
Ensino 

Docente A – Disciplina importante na formação do docente, entendendo que ela 
é primordial para o acadêmico na sua graduação e que lhe dará subsídios 
teóricos e práticas para que o mesmo possa vivenciar e aplicar na vida 
profissional após a formação inicial 
Docente B - Conceitua a Prática de Ensino como todos os espaços-tempos no 
curso de formação docente em todas as disciplinas quando realmente se faz o 
entrelaçamento entre a teoria e a prática. Percebo que mesmo ocorrendo em 
todas estas disciplinas, é o momento da reflexão, nos seminários, fóruns de 
discussão que realmente se constrói o significado das práticas como 
componentes curriculares, como é o nosso caso, ou práticas de ensino. 

Conhecimentos Docente A – Diversas abordagens pedagógicas, saber como funciona uma 



e saberes 
relativos à 
Prática de 
ensino que 

julgam 
necessários/ 

importantes na 
formação do 

profissional de 
Educação 

Física 

escola (gestão, coordenação), ter conhecimento e vivência sobre o 
funcionamento de estágio (importante na formação) e prática na organização de 
eventos internos na escola. 
Docente B – Penso que além de toda a fundamentação e o entrelaçamento 
teoria prática a atualidade necessita que nossos acadêmicos em formação 
docente desenvolvam competências que lhes permitam: realizar o verdadeiro 
diálogo com os estudantes e aprimorarem os processos de escuta dos 
mesmos; elaboração e resolução de conflitos; entenderem a inclusão 
educacional como necessária e definitiva; desenvolverem o respeito a 
diversidade e ao multiculturalismo; entenderem a Educação Física como parte 
integrante do Projeto Pedagógico da Escola e realizarem à docência na área 
com responsabilidade; desenvolverem  na prática os conceitos de 
sustentabilidade, de respeito à natureza e ao outro. 

O que se 
espera que o 
aluno tenha 
apreendido 

sobre a Prática 
de Ensino ao 
vivenciá-la no 

curso 

DOCENTE A - Que ele tenha pelos menos entendido quais os conteúdos e 
como aplica-los em aula após o termino da graduação, mesmo sabendo que 
parte do seu trabalho será por meio de reflexão das aulas que lhes foram 
ministradas pelos docentes na graduação. 
DOCENTE B – Espero que [...] os acadêmicos desenvolvam um profundo amor 
pelo próximo e entendam a grandiosidade que é participar dos processos de 
desenvolvimento do ser humano. Desta forma penso que construiremos 
realidades mais justas e pessoas mais solidárias. 

Nota: Construção do autor 

 

É perceptível aos docentes a importância da Prática de Ensino para o 

processo formativo do aluno, contudo, observamos a subjetividade em suas 

respostas, tal como em suas percepções acerca do assunto. Não podemos 

simplesmente ignorar tais concepções do assunto por parte destes docentes, uma 

vez que estes têm função de estreita relação dos alunos e seu contato com o âmbito 

escolar. 

Compreendemos a partir de Pimenta (2005; 2006), que os alunos por 

excelência, aprendem com seus professores, observando-os, imitando-os, mas 

também construindo um conceito crítico de sua futura ação profissional, construindo 

em seu imaginário uma sistematização e percepção da realidade que o aguarda. 

Durante todo esse percurso decidem colocar em suas reflexões, quais serão as 

técnicas e a modos mais adequados para os meios que estes pretendem se inserir. 

Há um verdadeiro entrelace de suas experiências pretéritas com as quais estão 

sendo apresentados. Tomando ciência da importância de todo esse processo, 

percebemos que nem sempre estes elementos são suficientes, apresentando assim, 

determinados limites. Compreendendo que o aluno ainda está em processo de (re) 

construção de seus saberes, devemos ponderar na severidade que apontamos o 

quão assertivo ou falho é o processo formativo deste, sendo assim, vale lembrar que 

as concepções do “bom professor” são multivalentes e um tanto subjetivas, 

possibilitando uma transposição dos conhecimentos que produzimos para com as 

preconcepções. 

Pimenta e Anastasiou (2002, p. 113) são postulantes ao afirmar que: 



Na construção da identidade do docente busca-se reelaborar os saberes 
inicialmente tomados como verdades, em confronto com as descrições das 
práticas cotidianas, que se tornam auxiliares nesse processo e em relação à 
teoria didática. Esse método de descrever as práticas cotidianas configura 
um processo essencialmente reflexivo. 
 

Podemos observar que os docentes reelaboram, ou assim o deveriam fazer, 

os conceitos que comumente no início do processo formativo toma-se como 

verdade. Uma vez que este confronto com a realidade prática é percebida pela 

teoria, temos um cenário de discussões e buscas por soluções no cerne da 

percepção dos docentes e discentes acerca dos componentes que devem estar 

cada vez mais claras em toda a sua estrutura formativa, neste caso, a prática de 

ensino. 

 

QUADRO 2: Concepções de Discentes sobre a Prática de Ensino 
CATEGORIAS RESPOSTAS DOS ALUNOS 

O que 
compreende 

por Prática de 
Ensino 

ALUNO 1 – É colocarmos na prática tudo o que nós aprendemos em sala de aula, 
através dos estágios 
ALUNO 2 – Prática no campo, conhecer a realidade da profissão 
ALUNO 3 – Entendo como o lugar onde o aluno tem a oportunidade de vivenciar a 
prática da teoria passada 
ALUNO 4 – Prática de Ensino e a forma de ensinar, ou seja, executar o que foi 
aprendido plano de ensino 
ALUNO 5 – A prática é a organização e aplicação dos conteúdos adquiridos ou 
selecionados de forma coerente com o curso, alunos e suas necessidades. 
ALUNO 6 – Prática de Ensino é a capacidade de aplicar na prática o que 
aprendeu na teoria. 
ALUNO 7 – Aplicar o que foi aprendido durante as disciplinas teóricas anteriores 
ALUNO 8 -  Prática de Ensino é a disciplina que nos dá fundamentação teórica 
para o estágio supervisionado 
ALUNO 9 – O momento de vivenciar os conteúdos estudados no curso 
ALUNO 10 – É o que nos proporciona as vivências durante o curso 
ALUNO 11 – É o invólucro de toda a licenciatura 
ALUNO 12 – É a transmissão de forma didática aos alunos com o máximo de 
clareza nas informações a serem passadas 
ALUNO 13 – Toda a metodologia a ser utilizada, ou seja, o método aplicado. 

Percepção de 
alguma 

dificuldade 
na 

compreensão 
dos objetivos 
da Prática de 

Ensino 

ALUNO 1 – O de transferir o teórico para o prático 
ALUNO 2 –Não 
ALUNO 3 – Não 
ALUNO 4 – Não 
ALUNO 5 – Há grande diferenciação de professor para professor, principalmente 
no comprometimento de ensino 
ALUNO 6 – Não 
ALUNO 7 – Não 
ALUNO 8 – Não fica claro a relação da disciplina com as suas dimensões. 
ALUNO 9 – No planejamento de como conseguir atender as necessidades dos 
alunos. 
ALUNO 10 – Não 
ALUNO 11 – Não, pois o tema foi abordado de forma clara 
ALUNO 12 – Não 
ALUNO 13 – Sim, porque há uma distância muito grande da realidade, na 
aplicabilidade da metodologia. 

Percepção da 
Prática de 
Ensino na 

sua formação 

ALUNO 1 – Ajudou muito, a prática sobressai a teoria 
ALUNO 2 – Importante para a obtenção de conhecimentos e reconhecimento do 
campo de trabalho 
ALUNO 3 – Justamente em poder observar na prática e desenvolver o 
conhecimento adquirido 



ALUNO 4 – Me deu suporte para organizar a minha forma de atuar na escola 
ALUNO 5 – Me fornece experiência para conhecer e compreender meus alunos 
futuros, sabendo aplicar os conteúdos de maneira correta 
ALUNO 6 – Grande importância, pois na minha oportunidade de estágio 
remunerado me ajudou bastante 
ALUNO 7 – Necessário para a formação acadêmica 
ALUNO 8 – A disciplina é importante para a formação 
ALUNO 9 – Disciplina relevante para a vivência da prática e conhecer a realidade 
escolar, as dificuldades e perspectivas da educação 
ALUNO 10 – A teoria auxilia bastante no aprendizado com a parte prática, isso só 
vem a somar. A prática é o momento o qual buscamos o aprendizado através da 
experiência  
ALUNO 11 – Concordando com os ensinamentos passados para mim durante a 
graduação, percebo que a o conteúdo programático foi muito insignificante, tendo 
eu que procurar outras formar de aprendizado, além da sala de aula. 
ALUNO 12 – Vital, pois nos aproxima o máximo do que vamos enfrentar na 
carreira 
ALUNO 13 – Essencial para a formação de professores de boa qualidade. 

Nota: Construção do autor 

 

Observamos que as respostas apresentadas pelos alunos são de uma 

estrutura intensamente subjetiva, dando margens para mais erros de concepções 

para aqueles que as ouvem. É preocupante a frequente resposta negativa na 

compreensão da prática de ensino, uma vez que em suas respostas posteriores não 

encontramos qualquer indício corroborativo para tais afirmações. 

A Prática de Ensino tem a função de aproximar o aluno do ambiente escolar, 

permitindo não apenas vivenciar os conteúdos teóricos aprendidos em sala, mas 

refletir, formular e experimentar as ferramentas técnicas da comunicação e de 

ensino de sua futura atuação, que por sua vez estão diretamente relacionadas com 

todos esses aspectos do conhecimento aprendido. Entretanto, este estreitamento 

entre o graduando e o ambiente escolar, não deve esvaziar-se de significações, nem 

pautar-se em concepções superficiais para construção de saberes. A Prática de 

Ensino deve permitir que o aluno receba feedbacks do professor, de maneira a 

teorizar e analisar os elementos que estão relacionados com esta prática. 

Compreendendo um pouco dessa confusão da Prática de Ensino presente 

nas concepções dos alunos, podemos citar, por exemplo, a manifestação dessa 

condição: 

A prática é a organização e aplicação dos conteúdos adquiridos ou 
selecionados de forma coerente com o curso, alunos e suas necessidades. 
(Aluno 5). 

 

É notável a distância da real concepção de Prática de Ensino, entretanto, esta 

não é tão grande quanto a dos outros alunos, uma vez que este consegue 

compreender em partes que a Prática de Ensino está realmente ligada a 

organização e aplicação dos conteúdos adquiridos, que deveriam ser selecionados 



de forma coerente, porém, esta seleção deveria ser dada através do estreitamento 

do futuro professor com o âmbito escolar. Fica latente a necessidade de 

reformulação das preconcepções que permeiam este aspecto dos saberes do 

licenciado em Educação Física. Sobre isso, Pimenta e Anastasiou (2002, p. 199) nos 

asseveram que: 

A profissão de professor exige de seus profissionais alteração, flexibilidade, 
imprevisibilidade. Não há modelos ou experiências modelares a serem 
aplicadas. A experiência acumulada serve apenas de referência, nunca de 
padrão de ações com segurança de sucesso. Assim, o processo de 
reflexão, tanto individual como coletivo, é a base para a sistematização de 
princípios norteadores de possíveis ações, e nunca de modelos. 
 

Por este prisma Zanotelli (2006, p. 49) afirma que: 

Ao enfrentar novas experiências formativas, o professor formador passa por 
mudanças, principalmente aquelas relativas à organização teórica de seus 
conhecimentos, por isso, ao se construírem outras relações de trabalho, 
surge a necessidade de uma nova configuração de professor formador, o 
que significa com, uma nova identidade. 

 

Consideramos que não apenas o aluno, mas também o professor formador, 

precisa atualizar-se, revisando sua prática profissional, ainda que este processo o 

tire da zona de conforto, revendo seu modo de agir frente as perspectivas da 

profissão. 

Interessante o conceito apresentado por outro aluno: 

Prática de Ensino é a disciplina que nos dá fundamentação teórica para o 
estágio supervisionado. (Aluno 8). 

 

Sobre o entrelace da docência do futuro professor, Bolfer (2008, p. 38) afirma: 

Se concordarmos que ensinar deixou de ser “dar boas lições” para colocar 
os alunos em situações que mobilizem e estimulem o saber fazer e o saber 
aprender, de modo a dar sentido ao trabalho e ao saber, com o 
desenvolvimento dessas competências, esperamos que o profissional 
encontre estratégias significativas de ação, analisando cada situação e 
escolhendo a resposta mais adequada, já que não existe uma regra a ser 
seguida, apenas princípios norteadores que dão suporte à prática docente. 

 

Permitindo-nos uma perspectiva de que a docência há muito deixou de ser 

simplista ou até mesmo de fácil compreensão, estando suas complexidades cada 

vez mais em voga. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos com este estudo que é preocupante a concepção dos alunos 

sobre a Prática de Ensino, uma vez que falhas graves nestas conceituações por 

parte dos futuros professores poderá, sem dúvidas, afetar consideravelmente a sua 

forma de atuação profissional. É possível notarmos também que os docentes 



conseguem, com certa parcialidade, compreender as dimensões da Prática de 

Ensino, todavia, nem sempre conseguem transmitir estes aspectos para seus 

alunos. 

O estudo demonstra a urgência de outras pesquisas acerca da temática, 

permitindo que os saberes dos professores formadores e dos futuros professores 

possam ser (re) estruturados e cada vez mais, lapidados. Não tivemos a pretensão 

de dar por fim os estudos que permeiam o assunto, mas que sirva como norte para 

futuros pesquisadores sobre o assunto, uma vez que de todos os artigos estudados, 

conseguimos pontuar o conceito de Prática de Ensino, em vista dos inúmeros 

estudos que levam este termo em seu título, mas que por vezes, não apresentam 

um conceito que permita saber realmente com o que estávamos lidando. 
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