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RESUMO 
 

O presente estudo surgiu a partir de inquietações minhas e de muitos 

acadêmicos deste curso sobre a relação teoria-prática aqui existente. Os 

objetivos do trabalho foram a verificação da existência de uma relação teoria-

prática satisfatória e que prepare os acadêmicos para uma boa formação 

profissional, analisando o ponto de vista de acadêmico e professores. 

Utilizamos para tanto, pesquisa bibliográfica do tipo qualitativo e de campo, 

utilizamos como instrumentos o questionário e a entrevista. Os sujeitos 

pesquisados foram os acadêmicos do curso de Educação Física desta 

Instituição totalizando 30 acadêmicos e cinco professores; entre os acadêmicos 

foi utilizado como instrumento o questionário e entre os professores a 

entrevista semi-estruturada, com utilização do gravador. Após coletar os dados 

foi feita uma categorização e em seguida uma análise detalhada. Dessa forma, 

pude notar que há uma certa discrepância entre o depoimento dos professores 

e dos acadêmicos. Entre os alunos os depoimentos mostraram que a grande 

maioria deles está descontente com a relação teoria-prática que notam nessa 

Instituição, comentando que esta privilegia a teoria em detrimento a prática. 

Com relação à preparação que esta Instituição oferece para o mercado de 

trabalho, os acadêmicos em sua maioria, afirmaram que a Instituição não é 

total responsável pela sua formação, a qual depende principalmente da força 

de vontade e da disposição para ir atrás do que procuram. Entre o depoimento 

dos professores, notamos que há alguns pontos em que eles se contrapõem 

como a boa ou ruim relação de teoria e prática na Instituição. Então, 

sucintamente, podemos dizer que os depoimentos dos professores e dos 

acadêmicos são, em parte, divergentes e, em parte semelhantes, dependendo 

do aspecto que estaremos analisando. 


