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A agilidade nos retornos entre as 
relações teria e prática são exigências 
do mercado profissional, logo se 
reflete no ambiente acadêmico 
promovendo sinergismo no processo 
ensino-aprendizagem, bem como na 
relação aluno-professor-Instituição de 
Ensino Superior (Bernardi et al., 
2007). 
 
A pesquisa sobre a relação teoria e 
prática no Ensino Superior foi 
realizada no Curso de Graduação em 
Medicina Veterinária da UFRGS. 
 
Foram entrevistados 10 alunos dos 
semestres finais do curso. 
 
O questionário foi com perguntas 
abertas, abordando: 
Aulas teóricas e práticas; 
Ensino-aprendizagem e o 
relacionamento da teoria e da 
prática; 
Ensino-aprendizagem para o mundo 
do trabalho. 
 
Os estudantes relataram que tiveram 
aulas práticas durante o curso, estas 
eram realizadas conforme o 
andamento do conteúdo das aulas 
teóricas. 
 
A Figura 1 mostra um dos 
questionamentos feito aos estudantes 
sobre o processo de aprendizagem 
durante a aula teórica. 

Quando questionados se as aulas 
práticas contemplavam os conteúdos 
estudados nas aulas teóricas – todos 
os alunos responderam que sim - 
colocaram a importância da prática 
para a compreensão dos conteúdos 
teóricos.  
 
Foi apontado nos questionários que o 
Curso de Medicina Veterinária da 
UFRGS possui um campus com 
hospital veterinário, laboratórios e 
outros departamentos que 
possibilitam aos alunos realizarem a 
prática aprendida em sala de aula. 
 
Atividade de estágio extracurricular: 
totalidade dos estudantes 
questionados responderam que já 
fizeram pelo menos um estágio. 

Figura 1: Aprendizagem na aula teórica.  
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Depende do aluno, 
não só do conteúdo 
do professor 

Teoria é importante, 
para obter conceitos 
e conciliar com a 
prática 

É importante a 
interação entre teoria 

e prática para o 
processo de ensino-

aprendizagem e, 
posteriormente, para 
o mundo do trabalho. 

A teoria e a prática são 
complementares e não podem se 
dissociarem uma da outra na busca 
da construção do conhecimento. 
 
Os educadores devem observar essa 
importância e, ao fazer seus planos 
de ensino e de aula, necessitam 
contemplar os conteúdos com suas 
respectivas atividades práticas. 
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