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RESUMO 

 

Introdução - Durante o curso de formação superior muitas disciplinas procuram 

transmitir informações para servirem de base para o conhecimento e a qualificação 

profissional futura dos alunos. Independente das teorias que discutem a relação 

teoria e prática, ou daqueles que afirmam a não separação entre as duas, a 

experiência durante o curso de formação pode diferenciar o futuro profissional. No 

caso da Educação Física, somente o conteúdo teórico não proporciona a formação 

adequada para a prática profissional. O presente estudo visa analisar o grau de 

aprendizagem dos alunos que cursaram as disciplinas de Fundamentos do 

Treinamento Desportivo, e Estudos em Exercício, Saúde e Qualidade de Vida. Foi 

investigado se houve melhora no aprendizado de uma disciplina para outra. Material 

e Método - foi realizada uma pesquisa de campo de caráter descritiva qualitativa, o 

instrumento de pesquisa foi um questionário com 8 perguntas fechadas e abertas, 

aplicado a 38 alunos do CEFD, que cursaram a disciplina obrigatória Fundamentos 

do Treinamento Desportivo e disciplina optativa Estudos em Exercício, Saúde e 

Qualidade de Vida, sem exigência de faixa etária e sexo. Resultados - os alunos 

obtiveram 100% de aproveitamento no fim da disciplina de Estudos em Exercício, 

Saúde e Qualidade de Vida. Isso demonstra que teve um crescimento/aumento do 

conhecimento a cada inicio e término das disciplinas. Conclusão - Foi demonstrado 

que houve melhora no conhecimento dos alunos com o decorrer das disciplinas, 

reafirmando que as disciplinas com conhecimentos teóricos são importantes para 

formação acadêmica e quando ligada a prática se torna base para uma sólida 

formação profissional. 

 

 

 

 

Palavras chaves: Educação e Treinamento Físico, Ensino, Aprendizado, Qualificação 

Profissional.  
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INTRODUÇÃO 

 

Durante o curso de formação superior muitas disciplinas procuram transmitir 

informações para servirem de base para o conhecimento e a qualificação 

profissional futura dos alunos. Independente das teorias que discutem a relação 

teoria e prática, ou daqueles que afirmam a não separação entre as duas, a 

experiência durante o curso de formação pode diferenciar o futuro profissional. No 

caso da Educação Física, somente o conteúdo teórico não proporciona a formação 

adequada para a prática profissional. 

 

Na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), No curso de Educação Física 

Bacharelado e Licenciatura houve a discussão sobre a necessidade de uma 

redistribuição das disciplinas na grade curricular,  

“Nesse nosso esforço de síntese, duas noções abraçadas no currículo precisam ser 

registradas. A noção de currículo, que nos fundamenta, contempla a diversidade 

cultural, a construção da identidade e da subjetividade no espaço de aula, a 

interação professor-alunos, nas relações pessoais e sociais, históricas e políticas. Já 

a noção de formação profissional busca trazer para o âmbito da formação inicial a 

compreensão das complexas relações presentes no cotidiano e na cultura escolar.” 

Paiva, F. S. L. et al.(2006).  

 

O curso de Educação Física - bacharelado, do Centro de Educação Física e 

Desporto (CEFD), possui a disciplina obrigatória DES07520 - Fundamentos do 

Treinamento Desportivo, cujo conteúdo sobre o treinamento esportivo é fundamental 

na formação e na atuação dos profissionais de educação física, em qualquer 

ambiente profissional. Um dos objetivos da disciplina é planejar um programa de 

treinamento para uma determinada realidade construída pelo próprio aluno. Este 

objetivo procura permitir ao futuro profissional fixação dos conteúdos teóricos sobre 

o treinamento esportivo visto nas aulas e criar uma condição de segurança ao aluno 

para a aplicação de programas de treinamento planejados após a sua formação. 

Porém, somente a apresentação de um projeto não garante esta competência. 
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Visando oportunizar a aplicação de tal projeto e a efetivação do conhecimento, é 

ofertada a disciplina optativa DES07511 - Estudos em Exercício, Saúde e Qualidade 

de Vida. Porém o quanto há de ganho no conhecimento sobre o treinamento 

esportivo, de uma disciplina para outra não se sabe. 

 

Sabemos que a didática é o principal ramo de estudo da pedagogia para poder 

estudar melhor os modos e condições de realizar o ensino e instrução. Segundo 

Libâneo (1994) o professor pode trabalhar a didática em duas dimensões: teórico-

cientifica e a técnico-prática. Uma formada de conhecimentos de filosofia, história da 

educação e pedagogia, a outra de metodologias, pesquisa e outras especificidades 

práticas do trabalho. Neste caso a didática serve como mediação das duas 

dimensões. 

 

O processo de ensino é uma sequência de atividades do professor e dos alunos 

tendo em vista a assimilação do conhecimento e habilidades. O ensino é um 

processo que visa alcançar determinados resultados como domínio de 

conhecimentos, habilidades, atitudes, convicções e desenvolvimento das 

capacidades cognoscitivas. Dificuldades no aprendizado podem ser superadas com 

um domínio maior do conteúdo por parte do professor, dominar técnicas, didáticas e 

metodologias, e não apenas citar livros como referência. (Libâneo,1994). 

 

Existem muitas divergências quando se trata da importância das disciplinas teóricas 

e práticas nos currículos dos cursos de Educação Física. Surge então a dúvida de 

que, se é o conhecimento teórico que sustenta a atuação do profissional ou a 

experiência prática é a maneira que o profissional oferece um serviço mais 

qualificado, ou se a associação de ambos resultaria em uma melhor formação. 

 

Teoria refere-se aos conhecimentos produzidos e prática a aplicação desses 

conhecimentos, que são adquiridos ao longo das disciplinas. Para Tani (1995), as 

diferenças só ocorrem em nível conceitual, pois tanto a teoria quanto a prática 

referem-se ao conhecimento, seja ele aplicado ou não. 
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Na Educação Física existe uma separação, um distanciamento entre teoria e prática, 

e que de acordo com alguns autores interferem na formação 

profissional. Segundo Tani (1995) a fragmentação do conhecimento na formação 

profissional promove uma separação das disciplinas teóricas e práticas, 

impedindo que haja interação entre elas. Em consequência forma-se profissionais 

com capacidade de análise, mas com dificuldade em sintetizar conhecimentos, 

impedindo a resolução de problemas práticos. Com isso há o abandono da teoria 

enquanto instrumento de auxilio a prática.  

 

Segundo Winterstein (1995, p.39), “... a teoria sem prática é oca, a prática sem 

teoria é cega”. Isso revela que as duas se complementam, e a teoria separada da 

prática tende a cair no subjetivismo.  

 

Nesse contexto o objetivo deste estudo foi analisar a percepção de aprendizagem 

dos alunos que cursaram as disciplinas de Fundamentos do Treinamento Desportivo, 

e Estudos em Exercício, Saúde e Qualidade de Vida. Saber se houve melhora no 

conhecimento de uma disciplina para outra.  

 

MATERIAL E MÉTODO  

 

Trata-se de um estudo descritivo quanti qualitativa, buscando a compreensão da 

realidade estudada. O estudo foi realizado no Centro de Educação Física e Desporto 

(CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com 38 alunos que 

cursaram a disciplina obrigatória Fundamentos do Treinamento Desportivo e 

disciplina optativa Estudos em Exercício, Saúde e Qualidade de Vida, no 1º e 2º 

semestre de 2014 e no 1º semestre de 2015, os estudantes tinham entre 20 e 40 

anos, sendo 21 homens e 17 mulheres. Não houve necessidade de excluir nenhum 

indivíduo da pesquisa, porque todos os participantes responderam o questionário. 

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um questionário composto de 8 

perguntas: duas abetas e seis fechadas, elaborado pelos  pesquisadores, cuja  

proposta foi verificar a percepção dos alunos antes de iniciar as disciplinas e após o 
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término. Nas perguntas fechadas conteve uma escala de classificação de 1 a 10 

onde 1-4 pouco, 5-7 regular, 8-10 bom.  

Perguntas fechadas:  

Como você avalia o currículo do curso de Educação Física Bacharelado?  

Algumas disciplinas possibilitam que o aluno coloque em prática a teoria já vista. O 

que você acha desse método? 

Classifique seu conhecimento sobre o assunto Projeto de treinamento, no inicio da 

disciplina Fundamentos do Treinamento Desportivo. 

Classifique seu conhecimento sobre treinamento, após a conclusão da disciplina 

Fundamentos do Treinamento Desportivo. 

Classifique seu conhecimento sobre o assunto Treinamento Esportivo, no inicio da 

disciplina optativa Estudos em Exercício, Saúde e Qualidade de vida. 

Classifique seu conhecimento sobre treinamento, após a conclusão da disciplina 

optativa Estudos em Exercício, Saúde e Qualidade de Vida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise descritiva dos dados foram estudadas todas as variáveis do questionário 

aplicado (tabelas de 1 a 4). 

Na tabela 1, verifica-se que a maioria (79%) dos alunos participantes da pesquisa já 

obtinha certo conhecimento sobre projeto de treinamento no inicio da disciplina. 

Sendo 42% um conhecimento regular e 37% com bom conhecimento sobre o 

assunto.  

Esse fato demonstra que as disciplinas vivenciadas até o início da disciplina de 

Fundamentos do Treinamento Desportivo corroborou para o prévio conhecimento 

sobre projeto de treinamento.  
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Na tabela 2, verifica-se que após o termino da disciplina de Fundamentos do 

Treinamento Esportivo 97% dos alunos obtiveram um aproveitamento significativo 

da disciplina, esse aproveitamento fica ainda mais claro quando comparado o Bom 

(8-10) da escala de conhecimento das tabelas 1 e 2, onde teve um aumento de 26% 

do inicio ao fim da disciplina. 

 

 

Na tabela 3, nota-se que 89% dos alunos iniciaram a disciplina de Estudos em 

Exercício, Saúde e Qualidade de Vida com conhecimento da disciplina regular e 

bom. Esse fato demonstra que os alunos já iniciaram a disciplina preparados se 

comparado com o inicio da disciplina de Fundamentos do Treinamento Esportivo 

(tabela 1). 
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Na tabela 4, verifica-se que os alunos obtiveram 100% de aproveitamento no fim da 

disciplina de Estudos em Exercício, Saúde e Qualidade de Vida. Isso demonstra que 

teve melhora na percepção dos alunos em relação aos conteúdos, no inicio e 

término das disciplinas.  

 

Nas perguntas abertas investigou-se diretamente o conhecimento sobre os 

conteúdos abordados em ambas as disciplinas. Na pergunta “Cite pelo menos três 

conteúdos sobre a disciplina Fundamentos do Treinamento Desportivo”, 53% dos 

alunos citaram os princípios do treinamento, 31% a periodização, 8% planejamento, 

5% conceitos e 3% respondeu criar um plano de treinamento.  

 

Na pergunta “Cite pelo menos três conteúdos sobre a disciplina Estudos em 

Exercício, Saúde e Qualidade de Vida”, 29% citou saber aplicar um plano de 
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treinamento, 23% referiram-se sobre controlar a sessão de treinamento, 21,% 

Administrar a sessão de treinamento, 16% responderam que aprenderam a aplicar 

um plano de treinamento, 8% executar um plano de treinamento e 3% respondeu 

criar um plano de treinamento.  

Os resultados justifica que entre teoria e prática, há interdependência, já que a 

disciplina de Fundamentos do treinamento esportivo é teórica e a de estudos em 

Exercícios, saúde e qualidade de Vida é prática, onde os alunos põe em prática o 

plano de treinamento sugerido por eles mesmos.  

Na interação teoria – prática, ambas se produzem mutuamente, o que torna 

impossível separá-las para, depois, hierarquizá-las como se a um segmento teórico 

correspondesse de forma direta e imediata um segmento prático, ou vice-versa. A 

interação se efetiva por meio de "um processo complexo, no qual muitas vezes se 

passa da prática à teoria e outras desta à prática" (SANCHEZ VÁZQUEZ, 1977, p. 

233). 

Considerações Finais 

Este estudo teve como objetivo analisar o nível de aprendizagem dos alunos que 

cursaram as disciplinas de Fundamentos do Treinamento Desportivo, e Estudos em 

Exercício, Saúde e Qualidade de Vida.  

Foi demonstrado que houve melhora no conhecimento dos alunos com o decorrer 

das disciplinas, reafirmando que as disciplinas com conhecimentos teóricos são 

importantes para formação acadêmica e quando ligada a prática se torna base para 

uma sólida formação profissional.  

Contudo sugerimos mais reflexões sobre as disciplinas que abordam somente 

conhecimento teórico ou só a prática, pois sabemos que é relevante ampliar para 

outras disciplinas o método de introduzir a junção de teoria e prática, para que o 

aluno possa vivenciar a realidade profissional do curso de Educação Física. 
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