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RESUMO 

 
 

Este trabalho trata dos significados e contribuições do TCC para a formação do 
pedagogo e tem como problema de investigação: Quais os significados e 
contribuições da realização do TCC para a formação do pedagogo na perspectiva de 
alunos do 4º ano do curso de Pedagogia, do ano de 2010, da Universidade Estadual 
de Londrina - UEL? O objetivo geral foi discutir e analisar a realização do TCC no 
curso de pedagogia da UEL, buscando verificar seus significados e contribuições 
para a formação docente. Especificamente, os objetivos foram: verificar a finalidade 
da realização do TCC no projeto pedagógico do curso de pedagogia da UEL; 
identificar, na percepção de seus alunos, as dificuldades e possibilidades na 
concretização da proposta do projeto pedagógico do curso; discutir e analisar os 
elementos relevantes identificados na consulta aos alunos. A pesquisa está, pois, 
caracterizada como qualitativa, exploratória-descritiva. Por meio de questionários, 
consultamos 53 alunos do último ano do curso de pedagogia da UEL. Ao 
analisarmos os dados, verificamos que a orientação é apontada pelos alunos como o 
principal problema para a realização do TCC; faltam iniciativa e autonomia dos 
alunos para a realização do TCC. Além disso, o acúmulo de atividades do curso é 
apontado como um dos principais empecilhos para a realização do trabalho. Os 
discentes corroboram também que as disciplinas de pesquisa colaboram sim para o 
desenvolvimento do TCC e oportunizam a iniciação à pesquisa.. Desse modo, 
constatamos que, apesar das dificuldades, a maioria dos alunos conseguiu terminar 
o trabalho, aprofundar a compreensão acerca do tema escolhido, aprender a 
elaborar um trabalho científico e o mais importante, compreender que fazer o TCC é 
fazer pesquisa, é construir conhecimento científico, além de perceber a relevância 
da pesquisa para transformar suas práticas. O estudo considerou que o processo de 
formação do curso propiciou uma iniciação científica e colaborou para formar o 
professor-pesquisador, proporcionando um despertar para futuras pesquisas, pois, 
para ser professor e pedagogo, a pesquisa precisa fazer parte do cotidiano e 
perpetuar-se por toda a carreira.  
 
Palavras-chave: TCC. Pesquisa. Formação de professores. 
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INTRODUÇÃO 

 

É indiscutível a relevância da pesquisa para o avanço do 

conhecimento em qualquer área de atuação. Em educação não é diferente, pois 

muitas pesquisas são realizadas abordando diferentes aspectos da problemática 

educacional, visando sobretudo a produção de conhecimento e aprimoramento das 

práticas profissionais. 

As realizações na área de educação propiciam, além da produção 

de conhecimento, a formação de pesquisadores, porque é fato que se aprende a 

fazer pesquisa, pesquisando. Dessa maneira, busca-se na universidade, por meio de 

diversas atividades, proporcionar aos futuros profissionais uma iniciação científica. 

No caso da formação de professores, o despertar para a pesquisa é de extrema 

importância, tendo em vista que durante toda a carreira o professor deverá pesquisar 

constantemente sua prática e ser instríncamente um professor pesquisador.  

Para muitos graduandos, a introdução à pesquisa científica acontece 

por meio da realização do Trabalho de Conclusão de Curso, o TCC. Na área 

educacional, é perceptível a necessidade de se formarem professores 

pesquisadores que saibam lidar com as mais diferentes situações, sejam elas 

ligadas ao ambiente escolar ou mesmo fora dele. 

O interesse por este assunto surgiu de minhas próprias percepções 

em relação à questão e a partir de muitos relatos acerca do “temido” TCC, indicando 

o quanto a realização de um trabalho científico era dificultoso para os alunos de 

Pedagogia. Tendo isso por base, fomos levados a buscar, junto aos alunos, 

respostas acerca dos significados e contribuições do TCC para a formação do 

pedagogo na UEL.  

Este trabalho interessa tanto aos alunos de graduação em geral, em 

especial aos de pedagogia, bem como aos professores, haja vista que revela muitas 

inquietações a respeito da realização do Trabalho de Conclusão de Curso. O estudo 

aqui apresentado traz informações importantes acerca de como o TCC vem sendo 

visualizado pelos alunos de Pedagogia, dados estes que podem ser utilizados na 

construção de indicadores que auxiliem na melhoria das condições para a realização 

desse trabalho no curso. Acreditamos que um estudo dessa natureza seja relevante 

para a área educacional, pois, tendo como foco e objeto a formação do professor 

pesquisador, coloca em evidência a necessidade do professor aliar o conhecimento 
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teórico à pesquisa para que possa aperfeiçoar regularmente sua prática docente. 

Diante dessas considerações, o presente estudo elegeu como 

problema de investigação o seguinte questionamento: Quais os significados e 

contribuições da realização do TCC para a formação do pedagogo na perspectiva de 

alunos do 4º ano do curso de Pedagogia, do ano de 2010, da Universidade Estadual 

de Londrina - UEL? 

Temos, portanto, como objetivo geral, discutir e analisar a realização 

do TCC no curso de pedagogia da UEL, buscando compreender seus significados e 

contribuições para a formação docente, na perspectiva de seus alunos. Como 

objetivos específicos, buscamos verificar a finalidade da realização do TCC no 

projeto pedagógico do curso de Pedagogia da UEL, identificar, na percepção de 

seus alunos, as dificuldades e possibilidades na concretização da proposta do 

projeto pedagógico do curso, assim como discutir e analisar os elementos relevantes 

identificados na consulta aos alunos. 

Para a realização deste trabalho, pautamos-nos na pesquisa 

qualitativa, caracterizada por Richardson (1999, p. 90) como “tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e caracteristicas situacionais apresentadas 

pelos entrevistados”, pelo fato de se tratar de vivências e experiências dos 

entrevistados. 

A pesquisa se enquadra, pois, no modelo exploratório-descritivo e se 

utiliza do questionário como instrumento para coleta de dados. Os estudos 

exploratórios permitiram compreender e analisar como o TCC vem sendo percebido 

pelos alunos do curso de Pedagogia e quais aspectos ou elementos se destacam e 

devem ser objeto de atenção. Caracterizamos nosso estudo como exploratório, visto 

que: 

 

A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou 
a construir hipóteses. Na maioria dos casos, envolve o levantamento 
bibliográfico, a realização de entrevistas com pessoas que possuem 
experiência prática com o problema pesquisado e a análise de 
exemplos que "estimulem a compreensão" (DIEHL; TATIM, 2006, p. 
54, grifo do autor). 
 
 

 Também consideramos este estudo de natureza descritiva, uma vez 

que procuramos apresentar as características dos fenômenos estudados (SELLTIZ 
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et al, 1975) que, neste texto, se refere à percepção que os alunos de Pedagogia têm 

acerca da realização do TCC. Segundo Cruz (2009, p. 29): 

 

Os estudos descritivos tratam do estudo e da descrição das 
características, propriedades ou relações existentes na comunidade, 
grupo ou realidade pesquisada. Os estudos descritivos, assim como 
os exploratórios, favorecem, na pesquisa mais ampla e completa, as 
tarefas da formulação clara do problema e da hipótese como 
tentativa de solução. Comumente se incluem nesta modalidade os 
estudos que visam a identificar as representações sociais e o perfil 
de indivíduos e grupos, como também os que visam a identificar 
estruturas, formas, funções e conteúdos. 
 

Para a coleta de dados, utilizamos 53 questionários para a consulta 

aos alunos .De acordo com Richardson (1999), este tipo de instrumento permite 

descrever características de um grupo social e tem a vantagem de possibilitar uma 

coleta de informações de um maior número de pessoas. O questionário utilizado foi 

construído com perguntas abertas. A fim de analisar as informações obtidas, 

optamos por seguir uma linha de pensamento em que prevaleceu a abordagem 

qualitativa, procurando manter uma aproximação com a proposta metodológica 

dialética de Minayo (1994), aqui, delineada nos seguintes passos: 

a) ordenação e mapeamento de todos os dados obtidos na pesquisa de 

campo; 

b) classificação dos dados em categorias, identificação das estruturas 

relevantes dos atores sociais e determinação do conjunto das informações presentes 

na comunicação; 

c) análise final, buscando estabelecer articulações entre os dados obtidos e 

os referenciais teóricos da pesquisa, com objetivo de responder às questões da 

pesquisa com base nos objetivos propostos. 

Dessa maneira, este relatório de pesquisa está organizado em 

quatro capítulos. No primeiro, buscamos, por meio de pesquisa bibliográfica, 

compreender o que é pesquisa e como esta se dá na universidade, além de trazer 

alguns estudos já realizados acerca do assunto. 

Em seguida, no segundo capítulo, também por meio de pesquisa 

bibliográfica,  temos por intuito mostrar como alguns autores encaram a formação do 

professor pesquisador e os possíveis caminhos para esta formação. Assim, 
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chegamos às atividades de pesquisa, em específico às definições a respeito do 

TCC. 

No terceiro capítulo, apresentamos uma abordagem acerca da 

evolução histórica do curso de Pedagogia da UEL, destacando as disciplinas de 

pesquisa. 

E, no quarto e último capítulo, apresentamos, analisamos e 

discutimos os resultados obtidos com a consulta aos alunos do 4º ano de Pedagogia 

da UEL acerca da problemática de pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

A construção do conhecimento na universidade por meio da 

pesquisa 

 

Desde o momento em que ingressamos no mundo letrado, 

deparamo-nos com um mundo totalmente codificado, repleto de informações e 

conhecimentos novos. Ao professor é delegada a função de ensinar-nos a 

compreender e interpretar essas novas informações para que sejamos capazes de 

interagir. Quando crianças, somos pesquisadores natos, aprendemos por meio das 

descobertas e da curiosidade. Porém, quando iniciamos a vida escolar, somos 

submetidos a uma educação que nos ensina a copiar e a reproduzir sem qualquer 

incentivo e sem um despertar para a curiosidade. Sem sermos questionados, somos 

colocados numa posição passiva de recebedores que apenas memorizam as 

informações que nos são transmitidas, confirmando, assim, o conhecido provérbio, 

“nada se cria, tudo se copia”. Dessa forma, o conhecimento que deveria ser 

construído, torna-se algo apenas reproduzido, recebido, copiado e sem significado 

para o aprendiz. Portanto, 

 

[...] é equívoco fantástico imaginar que o “contato pedagógico” se 
estabeleça em ambiente de repasse e cópia, ou na relação aviltada 
de um sujeito copiado (professor no fundo também objeto, se apenas 
ensina a copiar) diante de um objeto apenas receptivo (aluno), 
condenado a escutar aulas, tomar notas, decorar, e fazer prova. A 
aula copiada não constrói nada de distintivo, e por isso não educa 
mais do que a fofoca, a conversa fiada dos vizinhos, o bate-papo 
numa festa animada (DEMO, 1997, p.7). 
 

Desse modo, o processo de ensino-aprendizagem requer algo além 

de um movimento de reprodução, visto que ao educador, 

 

conhecer as leis da aprendizagem não é suficiente para ensinar, e o 
trabalho de professor não se reduz à aplicação ou a uma declinação 
dessas leis e assim como o trabalho do formador não se reduz à 
aplicação de conhecimento sobre ensino. (DURAND et al., 2005, 
p.47). 
 

Essa postura copista e reproducionista que incorporamos durante a 

educação básica tende a ser quebrada ou deveria ser no momento em que o 
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indivíduo adentra a Universidade em busca de uma graduação, pois este mundo 

novo abrirá as portas para novas descobertas, posturas e, principalmente, para uma 

ação diferenciada frente à realidade. Logo, a Universidade tem o papel de formar 

profissionais críticos, reflexivos, ativos, competentes tecnicamente, cultivar o 

cientista e o cidadão consciente de sua existência histórica, pessoal e social.  

Demo (1997) ressalta que nas Universidades, há uma resistência em 

deixar de lado as posturas tradicionais em que o papel do professor limita-se à 

transmissão de conhecimentos prontos, cabendo ao aluno apenas sua assimilação. 

Por isso, é tão comum encontrarmos professores recém-formados que adotam 

posturas de apenas transmitir o conhecimento, submetendo seus alunos às mesmas 

condições pelas quais passou tanto na educação básica, quanto na Universidade. 

Severino (2007. p. 25) afirma que, na Universidade, “o conhecimento deve ser 

construído pela experiência ativa do estudante e não mais ser assimilado 

passivamente, como ocorre o mais das vezes nos ambientes didáticos pedagógicos 

do ensino básico”. 

Para tanto, o conhecimento passa a ser adquirido de modo ativo, 

com vistas à formação científica, e deve promover o incentivo à pesquisa e à 

extensão, para que assim possa desenvolver a produção do conhecimento.  

Saviani leva-nos à reflexão de que embora a Universidade deva 

formar pesquisadores, o que vem ocorrendo é justamente o contrário. Desse modo: 

 

O ensino (universitário) se destina a formação de profissionais de 
nível superior e, como tal se centra basicamente na transmissão do 
saber; já a pesquisa se destina basicamente à produção de novos 
conhecimentos, à ampliação da esfera do saber humano. [...] 
extensão significa a articulação da universidade com a sociedade. 
(SAVIANI, 1984, p. 48) 

 

A Universidade é o local de transmissão dos conteúdos 

historicamente construídos e acumulados pelo homem, portanto, não se reduz 

somente a esta atividade, mas tem o dever e a prioridade de incentivar os 

graduandos à produção de novos conhecimentos.  

Em vista disso, a construção do conhecimento na Universidade 

precisa, necessariamente, estar ligada à realidade da sociedade a que pertence, 

com vistas a contribuir para sua efetiva transformação. Por essa razão, as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão devem estar articuladas, visto que “a educação 
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superior precisa ter na pesquisa o ponto básico de apoio e de sustentação de suas 

outras tarefas, o ensino e a extensão”. (SEVERINO, 2007, p. 23). 

Assim, Meksenas defende que a pesquisa deve estar 

interrelacionada à realidade social e deve contribuir para tal, porque “pesquisa diz 

respeito à capacidade de produzir um conhecimento adequado à compreensão de 

determinada realidade, ato, fenômeno ou relação social” (2002, p. 22). 

Conforme Demo, a pesquisa apresenta uma habilidade central que é 

a: 

  

capacidade de elaboração própria, ou de formulação pessoal, que 
determina mais que tudo, o sujeito competente em termos formais. 
Argumentar, fundamentar, questionar com propriedade, propor e 
contrapor são iniciativas que supõe um sujeito capaz. Esta 
individualidade é insubstituível (1997, p. 19). 
 

 

O autor considera que a “pesquisa como atitude significa princípio 

científico e educativo, ou seja, base da produção de conhecimento”. (DEMO, 2002, 

p. 213). 

Portanto, esperamos que, em qualquer profissão, o profissional seja 

competente, capaz de solucionar problemas e buscar novas alternativas a partir de 

soluções próprias, tendo em vista a complexidade das novas situações. Na 

educação não é diferente, o professor precisa estar atento às dificuldades e 

problemas no campo educacional em que atua, isto é, se faz necessária a constante 

reflexão acerca de sua prática, reflexão esta que deve ser guiada por uma ação de 

pesquisa. 

Ludke e Cruz (2005, p. 90) fazem uma distinção entre pesquisa e 

reflexão, corroborando que “reflexão não é sinônimo de pesquisa e o professor que 

reflete sobre sua prática pode produzir conhecimento sem, necessariamente, ser 

pesquisador”. Logo, pesquisa significa “diálogo crítico criativo com a realidade, 

culminando na elaboração própria e na capacidade de intervenção. Em tese 

pesquisa é a atitude do aprender a aprender”. (DEMO, 2002, p.128).  

Uma das funções da Universidade é ensinar a produzir 

conhecimento e a intervir na realidade e isto só será possível por meio da pesquisa. 

De acordo com Demo: 
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O centro da pesquisa é a arte de questionar de modo crítico e 
criativo, para assim, melhor intervir na realidade. Por isso, é princípio 
educativo também. Como tal, constitui-se na mola mestra do 
aprender a aprender. Em vez de decorar, saber pensar. Não se 
restringe à acumulação mecânica de pedaços de conhecimento, que 
permitem transitar no cotidiano, mas gera a ambivalência dinâmica 
do sujeito capaz de participar e produzir, de ver o todo e deduzir 
logicamente, de planejar e intervir (DEMO, 2002, p. 99). 
 

Por isso, a atividade de pesquisa no curso de graduação na 

Universidade pode proporcionar ao aluno a oportunidade de desenvolver certas 

habilidades. 

 

O aluno deve aprender a ler, entender e reproduzir fielmente o que 
lê: tornar se capaz de buscar informações importantes e coletar 
dados; relacionar as teorias e os dados empíricos; organizar 
informações em vista da resolução de problemas e, finalmente, 
elaborar relatórios e outros trabalhos (PESCUMA; CASTILHO, 2006, 
p.15). 

 

Um exemplo de uma atividade de pesquisa é o Trabalho de 

Conclusão de Curso, doravante citado pela sigla TCC. Obrigatório na maioria dos 

cursos de graduação, cujo objetivo é a iniciação à pesquisa científica e a quebra da 

dicotomia entre o pensar e o fazer, precisa oferecer e proporcionar uma formação 

onilateral, em que há uma indissociabilidade entre intelectual e prático. A pesquisa 

vai além de uma técnica de como elaborar trabalhos acadêmicos, porém Ludke e 

Cruz (2005) afirmam que o TCC nem sempre forma para a atividade de pesquisa, 

visto que este trabalho, muitas vezes, não passa de repetição de ideias recolhidas 

de vários autores. 

Por conseguinte, a Universidade “não é uma mera consumidora e 

repetidora de informações importadas para „profissionalizar‟, mas sim um recanto 

privilegiado onde se cultive a reflexão crítica sobre a realidade e se criem 

conhecimentos com bases cientificas”. (LUCKESI, 1997, p. 29-30). Dessa maneira, a 

atividade de pesquisa deve ser o centro de todas as demais atividades fundamentais 

de um centro universitário. 

Quanto à definição de pesquisa científica e sua finalidade 

compreendemos que: 

 

A pesquisa científica é uma investigação metódica acerca de um 
assunto determinado com o objetivo de esclarecer aspectos do 
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objeto em estudo [...] a finalidade da pesquisa a nível de graduação é 
basicamente levar o estudante a refazer os caminhos já percorridos, 
repensando o mundo”(BASTOS, 2000, p. 55). 
 

E ainda, 

 

no contexto acadêmico e do processo educativo, entretanto, o 
conceito de pesquisa inclui a sofisticação e a especialidade, mas 
nisto jamais se esgota. O signo central da pesquisa é o 
questionamento sistemático crítico permanente na realidade, ou o 
diálogo permanente com a realidade, em sentido teórico e prático 
(DEMO, 2004, p. 34). 
 

Em razão destas considerações, a pesquisa na graduação deve 

proporcionar ao estudante em formação um novo olhar frente ao mundo. Para tanto, 

é necessário que o estudante aprenda a aprender, isto é, que este espaço 

universitário ofereça atividades de pesquisa que possam efetivamente significar uma 

reflexão crítica da realidade e que, para além disso, o estudante busque por si uma 

solução à luz das teorias. Cabe reafirmar que, de acordo com as considerações de 

Demo (1997), as experiências vivenciadas durante a formação serão refletidas na 

atuação e a autonomia deve ser, portanto, adquirida e/ou desenvolvida durante a 

graduação. 

Trivinos (1987) alerta que há uma indisciplina intelectual no campo 

da educação, fazendo com que a formação profissional seja unilateral. A 

dependência cultural é resultado histórico e gera uma acomodação que impede de 

distinguir a verdadeira natureza dos problemas. 

Percebemos que há uma preocupação com os profissionais que 

saem das Universidades despreparados para enfrentar o mundo e a profissão que 

escolheram e que se tornam apenas consumidores e reprodutores de ideias. Em 

razão disso, é dever da Universidade formar o profissional que, segundo Schimitz, 

seja capaz de desenvolver alguns pontos fundamentais, tais como o espírito social, a 

formação do caráter e da personalidade e o assumir direitos e deveres, liberdade e 

responsabilidade. Então: 

Toda pessoa que ingressar no ensino superior necessita formar uma 
consciência clara dos direitos e deveres que assume quando se 
dedica a este tipo de estudo e especialmente nas responsabilidades 
que se seguem destas atividades, seja como aluno, seja 
posteriormente como profissional. Faz parte de sua formação esta 
tomada de consciência, este assumir compromisso consigo mesmo e 
com a sua comunidade (Schimitz, 1984, p. 34). 
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Diante disso, faz-se necessário desenvolver no profissional uma 

consciência crítica e responsável acerca de sua profissão, da realidade e de seu 

compromisso. É primordial o conhecimento acerca de sua realidade para que possa 

intervir cientificamente, afinal, é para atuar na realidade que se enfrentam longos 

anos na Universidade se preparando. Para tanto, a Universidade deve proporcionar 

conhecimentos e experiências necessárias para formar bons profissionais para a 

sociedade. 

 

 

1.1 Pesquisas em educação: alguns apontamentos 

 

Muitas pesquisas são realizadas na área da educação, contudo 

Ludke e Cruz apontam que existem pesquisas realizadas em educação que apenas 

descrevem e apresentam dados 

 

sem análises a luz de teorias que possam ajudar a esclarecer o 
problema investigado, estimulando o pesquisador a buscar soluções 
próprias para cada caso, com base em recursos de análises teóricas 
da área e dos que o próprio pesquisador irá propor (2005, p. 85). 

 

O surgimento de conhecimentos novos, alcançados por meio da 

pesquisa, implica avaliação ou substituição das práticas vigentes que não estejam 

dando resultados. Nunes (2008) afirma que nem sempre isso acontece na 

educação, uma vez que procedimentos pedagógicos ineficazes são retomados e 

introduzidos na escola, desconsiderando o conhecimento científico. Essas práticas 

podem ser associadas à forma pela qual o conhecimento científico tem sido 

difundido em muitos cursos de formação de professores que, em geral, refletem 

apenas acerca do particular, isolado do contexto em que se dá a prática.  

Nunes postula uma diferenciação entre a aplicação de conhecimento 

linear e pragmático e aponta as distinções dessas aplicações:  

 

a comunidade científica desenvolve e valida conhecimento e os 
professores aplicam de forma passiva [...] enquanto que o modelo 
pragmático denomina conhecer-na-ação, se refere a prática que 
jamais foram validadas por pesquisas empírica, mas são utilizadas 
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com sucesso por professores em sala de aula (NUNES, 2008, p. 
100).  

 

Vemos que, na abordagem a linear, o professor aparece como 

consumidor passivo de conhecimentos prontos, enquanto que, na pragmática, 

produz conhecimento levando em conta a sua realidade e seu espaço de trabalho.  

Infelizmente, a forma de aplicação de conhecimento vigente na 

educação atual é a linear. A hipótese que se levanta é que o professor nem sempre 

aprende a pesquisar e, dessa forma, não aprende a produzir conhecimento, 

passando a ser reflexo de sua formação na sua atuação.  

Levantamentos tecidos por autores como Nunes (2008), Ludke e 

Cruz (2005) e Demo (1997) apontam que a atividade de pesquisa está em segundo 

plano na configuração e organização dos cursos de formação de professores e que 

ainda há uma divisão entre ensino e pesquisa, em que dão prioridade às aulas 

teóricas e as atividades de pesquisa restringem-se a alguns alunos que são 

privilegiados e convidados a participarem de grupos de pesquisa, projetos de 

pesquisa, eventos científicos dentre outros. Isso demonstra, como constatado por 

Demo (1997, p. 80), que “quando se introduz ao final um trabalho de conclusão de 

curso, talvez seja a primeira vez que o aluno é convidado a enfrentar uma produção 

própria”.  

Pesquisas realizadas por Ludke (2001) e Ludke e Cruz (2005) 

revelam que mesmo em estabelecimentos de educação básica que oferecem 

condições favoráveis de atividade de pesquisa, nem todos a desenvolvem, mesmo 

fazendo parte de suas atividades obrigatórias enquanto docente. Nos dois trabalhos 

realizados por eles, foi constatado que os professores não consideram a pesquisa 

como componente necessário para a formação do professor e que os caminhos mais 

adequados a esta prática são os cursos de Pós- Graduação, Mestrado e Doutorado, 

revelando que a graduação pouco contribui. Além dessas constatações, os autores 

trazem um dado muito importante e preocupante: nos dois trabalhos realizados, há 

ambiguidade do conceito de pesquisa que, provavelmente, é proveniente da 

formação desses profissionais.  

Além de pesquisar acerca de professores da educação básica, neste 

último trabalho realizado por Ludke e Cruz (2005), Aproximando universidade e 

escola de educação básica pela pesquisa, os autores buscaram entrevistar 

professores formadores de Universidades públicas. A primeira universidade é antiga 
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e tem tradição na área de pesquisa, já a segunda é mais recente. O trabalho traz 

dados interessantes, revelando que a Universidade de tradição em pesquisa apenas 

estende esta atividade aos cursos de bacharelado, enquanto que a segunda 

Universidade estende a todos os cursos. Cerca de três quarto dos professores 

entrevistados, revelaram ter se formado em cursos de licenciatura e declararam 

enfrentar problemas na preparação de futuros professores; cerca de um quarto dos 

entrevistados afirmaram não terem tido experiências em estabelecimento de 

educação básica. Nem todos declararam ter tido experiências de pesquisa em seus 

cursos de graduação. 

Possivelmente, o problema constatado por Ludke e Cruz que mais 

preocupa em relação aos cursos de formação é que há um discurso que evidencia a 

importância da pesquisa e a formação para a pesquisa porém, o que se conclui é 

que a pesquisa é presente apenas no bacharelado, enquanto que as licenciaturas 

apenas abordam conhecimentos acerca de como ensinar.  

 

Na universidade nota-se a preocupação com a formação do 
professor para a pesquisa mais evidentemente no discurso do que na 
prática. Esta continua efetivamente priorizando a formação do 
bacharelado como a de pesquisador (Ludke e Cruz, 2005, p. 100).  
 

Fica visível que há um distanciamento e uma separação entre 

profissionais que produzem conhecimento e aqueles que aplicam. Saviani faz uma 

análise da situação dos cursos de licenciaturas: 

 

No que diz respeito aos cursos de licenciatura, vê-se, de imediato, 
que eles refletem um caráter secundário atribuído a educação e ao 
ensino no âmbito da universidade. Constituem, via de regra, meros 
apêndices das diferentes formas de bacharelado desempenhando, 
na prática, a função cartorial de garantir os requisitos burocráticos 
que permitirão converter bacharéis em professores. E essa tradição 
já de tal modo arraigada que não vemos possibilidade de alterá-la 
significativamente a curto ou médio prazo. Entendemos que, 
enquanto a educação for uma área fraca, “inferior”, enquanto for 
considerada uma questão de “bom senso”, os cursos de licenciatura 
tenderão a reforçar a tradição (SAVIANI, 1984, p.41). 

 

 Discute-se claramente o impasse existente entre licenciados e 

bachareis, e assim como Trivinos (1987), aponta a questão da dependência cultural 

que reforça tradições que mantém os cursos de formação de professores como 

meros executores de metodologias de ensino.  
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Menezes (1986) discorre também sobre o papel da licenciatura na 

Universidade, na qual os estudantes são concebidos como “meio-bachareis” com 

tinturas de pedagogia, tornando-os um subproduto da formação de pesquisadores. 

Segundo Demo (2002, p. 129), “na universidade não pode haver 

grupos separados de pesquisadores, de docentes, de extensionistas. Pesquisa é o 

cotidiano” e alerta para as finalidades para quais estão sendo feitas pesquisas, 

principalmente na pós-graduação. Demo faz ainda uma diferenciação entre 

profissional da pesquisa e profissional pela pesquisa: 

 

Se na escola o professor não precisa ser um profissional da 
pesquisa, já que é um profissional da educação pela pesquisa, na 
universidade pesquisa é profissão. Ou seja, é, ao mesmo tempo, no 
momento diapasão, principio científico e educativo. Sem pesquisa, 
não há vida acadêmica, a menos que a reduzamos a uma tática 
incolor de repasse copiado. Se assim for, não combina com a 
formação da competência de sujeitos históricos. Ainda assim, é útil 
distinguir entre o professor que faz pesquisa como profissão mais ou 
menos exclusiva, e outro que tem na pesquisa sua propedêutica 
central. O pesquisador profissional será aquele dedicado à 
reconstrução do conhecimento sistematicamente, sobretudo quando 
faz isto exclusivamente em instituto de pesquisa, por exemplo. O 
pesquisador propedêutico é aquele que se sustenta na pesquisa 
como método de atualização permanente e de reconstrução do 
conhecimento. Também é profissional da pesquisa, mas a alimenta 
como meio de inovação constante (1997 p. 78,79). 

 

Portanto, “nem todos os professores podem fazer pesquisa 

pessoalmente, entretanto, eles têm a obrigação de manter-se em contato com 

pesquisas realizadas em âmbito universitário, ou fora dele” (SCHIMITZ, 1984, p.83). 

O que se espera minimamente é que o professor seja capaz de utilizar-se de 

pesquisas e aplicá-las em seu cotidiano, na intenção de inovar e aprimorar seu 

trabalho. Diferentemente do bacharelado, o profissional licenciado deve saber 

transcrever, interpretar e adaptar a uma linguagem didática as pesquisas científicas 

feitas em sua área. Dessa forma, o professor faz e participa de pesquisas a partir do 

momento em que a emprega na sua ação docente, visto que só foi possível utilizar-

se das inovações graças aos seus conhecimentos e experiência atuante. 

Para ser pesquisador, não é preciso, necessariamente, dedicar-se 

exclusivamente à pesquisa, todavia, para a profissão de professor esta ação é 

indispensável para sua atuação. Assim, conforme Demo (1997), o educador  precisa 

ser um profissional pela pesquisa, pois é este o caminho que lhe dará suporte e 
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esclarecimento dos seus métodos, além de inovar sua prática, não caindo nos 

modismos e em procedimentos pedagógicos insuficientes e ultrapassados. Mas, 

apesar de todos estes estudos no âmbito da educação, constatamos que a realidade 

é bem diferente. Muitos professores veem, na pós-graduação ou mestrado e 

doutorado, um meio de promoção na carreira e status profissional, fugindo 

totalmente da real função e objetivo da pesquisa que é melhorar a vida humana em 

sociedade, além de ser uma obrigação de devolver a esta todos os frutos das 

pesquisas (DEMO, 1997). 

Nagle (1986) faz indagações acerca do sentido das pesquisas que 

estão sendo realizadas na área da educação, por isso, aborda a fragmentação das 

reflexões e o isolamento dos temas tecidos nas pesquisas que limitam os 

professores a suas especialidades, fragmentando os campos de conhecimento. 

Nesse sentido, a pesquisa está se tornando uma atividade burocrática, enquanto 

uma obrigação a ser cumprida e não uma ação em prol da transformação da 

realidade. 

Constatações postuladas por Menezes (1986) trazem à tona a 

realidade da formação de professores nas Universidades públicas, que devem ter 

como uma das funções centrais a educação. Grande parte dos professores 

formados em instituições de ensino superior público, que obrigatoriamente deveriam 

servir as redes de ensino básico público, tendo em vista que a população por meio 

de impostos pagos ao Estado contribuiu para a sua formação, acabam por servir 

somente a rede particular de ensino. Restam ao ensino público, os profissionais em 

sua maioria formados por instituições privadas, que em grande parte, estão 

preocupadas em suprir o mercado, não visando uma formação para a emancipação. 

Segundo Menezes (1986), o ciclo vicioso de dependência cultural continua 

especialmente no ensino básico, no qual profissionais menos qualificados servem a 

massa da população, enquanto os profissionais formados e qualificados para 

atender esta população servem apenas a classe dominante. Os valores 

permanecem os mesmos, assim como a mentalidade da população permanece 

acrítica, configurando o profissional da educação como o profissional que mantém as 

desigualdades em vez de buscar as transformações necessárias para a 

emancipação dos indivíduos. 
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. 

 

CAPÍTULO II 

O desafio da formação do professor pesquisador 

 

Como já corroborado anteriormente, não pode haver divisão entre 

grupos dentro da universidade, uma vez que , como constatado em pesquisas 

realizadas por Ludke (2001) e Ludke e Cruz (2005), os professores são reflexos de 

sua própria formação. Portanto, é de suma importância discutir quais são os pontos 

chaves para a verdadeira formação do professor pesquisador. Todo problema é 

passível de solução, toda profissão tem seus problemas e a problemática 

educacional é constantemente alvo de pesquisas. Daí a importância de se formar 

professores reflexivos que saibam encarar a realidade da educação atual, que 

saibam buscar novos caminhos, porque, “pessoas que aprendem a inventar 

soluções novas são aquelas que abrem portas até então fechadas e descobrem 

novas trilhas” (ALVES, s/a, p. 19).  

Dalarosa (1999) também afirma que a pesquisa é movida pela 

necessidade de solucionar problemas, porém deve ser uma busca sistemática, 

planejada e rigorosa. 

Para Meksenas, a formação do profissional da educação consiste 

em: 

 

Saber duvidar dos aspectos publicitários e contidos na opinião 
púbica, saber olhar para a escola e perceber que sua importância 
não se afirma em extremos (a instituição que salva ou põe tudo a 
perder) e desenvolver um senso reflexivo, capaz de localizar as 
verdadeiras causas dos problemas sociais, são dimensões de uma 
visão pedagógica nova que, em grande parte, depende da qualidade 
da formação do profissional em educação e das possibilidades de 
acesso em iniciação científica (2002, p.23). 
 

Revela-se a necessidade de formar profissionais que olhem para 

além dos muros da escola, que saibam distinguir as responsabilidades e deveres 

das instituições que compõe a sociedade, profissionais que busquem visualizar 

problemas, que percebam a influência destes no seu campo de atuação. A 

sociedade tem a educação enquanto solução para todos os problemas e delegam a 

ela toda a responsabilidade por uma sociedade melhor, esquecendo-se, assim, das 
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demais instituições públicas que também possuem deveres para com os cidadãos. 

Esta visão crítica e analítica dos profissionais da educação deve ser iniciado na 

graduação. A Universidade deve proporcionar, dessa forma, situações de debates e 

análises da realidade, atividades ligadas à pesquisa que envolva todos os alunos em 

formação, além do despertar da autonomia e do compromisso social com a profissão 

e, principalmente, ensinar a aprender e a transformar o conhecimento em prática 

aplicada, tecendo conhecimento e não apenas reproduzindo os já existentes. 

Segundo Meksenas, 

 

a pesquisa e a iniciação cientifica não são atividades que salvam ou 
põem tudo a perder [...] a superação do pesquisador e do professor 
em si (o primeiro caso), atingindo uma ação de conhecimento por si 
(o segundo caso), contribui para a superação da hierarquização 
existente entre trabalho intelectual e trabalho manual (2002, p.24-28). 

 

Assim, enquanto tudo no mundo contemporâneo avança cercado de 

tecnologias que são movidas pela pesquisa, a educação parece retroceder no 

tempo, utilizando-se de métodos ineficazes e incoerentes à modernidade. A 

configuração dos cursos de formação de professores é dividida entre o criar e 

executar, o pensar e o fazer. Mas como é possível executar sem pensar e vice 

versa? Como a formação do professor interfere em sua trajetória profissional? 

 

2.1. Caminhos para a formação do professor 

 

A formação inicial deve preparar o professor para enfrentar os novos 

e velhos problemas da realidade da educação e a racionalidade técnica deve dar 

lugar a um novo modelo de formação de professores. Esse novo modelo de 

formação deve possibilitar a articulação entre currículo, prática e realidade, formando 

um profissional em sua totalidade e consciente de seu papel político-social enquanto 

agente transformador da sociedade. 

Conforme afirma Ghedin: 

 

É preciso superar um modelo de formação que considera o professor 
apenas como transmissor de conhecimento, que se preocupa 
somente com a formação de atitude de obediência, de passividade e 
de subordinação nos alunos, que trate os alunos como assimiladores 
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de conteúdo, a partir de simples prática de adestramento que tornam 
como mote as memorizações e repetições de conhecimentos que 
pouco tem a ver com a realidade dos alunos (2008, p.30). 

 

O novo modelo de professor deve compreender o contexto social em 

que atua, ser capaz de examinar criticamente os processos educativos, 

compromissados com sua profissão para a emancipação, ser participativo nos 

projetos executados na escola ou em qualquer outro espaço educativo. O professor 

deve, pois, passar de transmissor a produtor de conhecimentos adquiridos em sua 

experiência cotidiana, por meio de pesquisas que melhorem sua prática docente e 

efetivamente transformem a sua realidade. Para tanto, os cursos de formação inicial 

devem estar totalmente interligados com a realidade e suas teorias devem 

esclarecer a prática. 

De acordo com Demo, 

 

[...] a formação de educador, caberia, de partida, colocar que, em seu 
currículo, deve aparecer tempo inicial de preparação propedêutica, 
de carga horária teórica, digamos, forte dose de estudo da 
metodologia cientifica e da teoria referencial, como fundamentos 
geral comum a todo educador e como ferramenta para elaboração 
própria. Deve saber distinguir ciência e seus caminhos de 
construção, para atingir a condição de elaborador de ciência. Deve 
instrumentar-se da teoria, para conhecer a fundo maneiras de 
conceber a realidade, produções alternativas e conflitantes, para 
amadurecer posições via elaboração própria. Neste período cabe 
forma inicial de prática, que fomente confronto com a realidade 
educacional, sistemas públicos e privados, problemas, estrutura e 
funcionamento (Demo, 2001, p. 60-61). 

 

Nesse sentido, é necessária a construção de um currículo de 

formação de professores que instrumentalize o profissional para uma análise 

reflexiva e transformadora do seu cotidiano, bem como uma reflexão acerca da 

estrutura dos cursos de formação de professores, considerando o quanto cada etapa 

da formação é relevante e indispensável para que o professor em formação tenha 

acesso a todos os meios possíveis de compreensão e debate da realidade e aos 

instrumentos que permitem este conhecimento, não ficando “preso” apenas a 

metodologias de ensino e sim possa aprender a construir conhecimentos e 

confrontá-los com a realidade. Destaca-se também a importância de uma base 

teórica sólida que permita o conhecimento da realidade e dos espaços de atuação, 

assim como de aprender a produzir conhecimento por meio das metodologias 
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científicas que dão condições de conhecer as ciências e seus caminhos para a 

produção de conhecimento. 

Como destaca Ghedin (2008, p. 32-37): 
 

É preciso repensar a formação de professores a partir do contexto de 
seu trabalho, não se podendo considerar essa formação deslocada 
ou distanciada da reflexão crítica acerca da sua realidade [...]. É 
preciso assumir que a formação inicial de professores em cursos de 
licenciatura padece de fundamentação teórica melhor trabalhada, de 
reflexão sobre as práticas didático-pedagógicas mais articuladas, de 
forma a permitir a constituição de saberes docentes necessários à 
superação da dicotomia teoria e prática e do distanciamento entre 
formação inicial e o cotidiano escolar. 
 

O autor enfatiza a necessidade de pensar o curso de formação de 

professores a partir da realidade enfrentada por eles e de aplicação de saberes 

necessários para superar o distanciamento entre teoria e prática, entre o pensar e o 

executar. É imprescindível superar a formação de professores cuja perspectiva 

centra-se na execução de currículos, na verdade, a formação inicial não deve ser 

distante da realidade em que o professor atuará. É preciso formar para a incerteza e 

para que, a partir delas, o professor recorra ao novo, a fim de se atualizar, buscar 

alternativas e formar o profissional responsável pelo próprio desenvolvimento que 

tenha sua prática pedagógica como objeto de investigação constante. 

A formação de professores deveria, portanto: 

 

Dotar o professor de instrumentos intelectuais que sejam úteis ao 
conhecimento e à interpretação das situações complexas em que se 
situa e, por outro lado, envolver os professores em tarefas de 
formação comunitária para dar à educação escolarizada a dimensão 
de veículo entre o saber intelectual e a realidade social, com a qual 
deve manter estreita relação (IMBERNÓN, 2002, p. 40). 
 

É necessária uma revisão da proposta de formação de professores, 

haja vista que deve ser levado em conta todo o conjunto que o cerca, desde a 

instituição até seus colegas de trabalho. A formação inicial, muitas vezes, não 

oferece preparo suficiente para aplicar e lidar com as novas metodologias e é 

durante a formação inicial que o professor irá adquirir hábitos, sejam eles bons ou 

ruins, que serão refletidos em sua ação (IMBERNÓN, 2002). 

A formação inicial deve fornecer bases para construir conhecimentos 

pedagógicos especializados, sendo necessário o rompimento com a socialização 
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comum do conhecimento e o afastamento da imagem de um profissional 

assistencialista e voluntário, havendo capacitação do profissional para assumir a 

complexidade da educação, analisando-a de forma global. Por essa razão, o 

currículo de formação deve conter conhecimentos interdisciplinares, com situações 

problemas e contextualização das teorias, pois, 

 

na formação para a aquisição do conhecimento profissional 
pedagógico básico, deve haver lugar para a mudança, e não temos 
de temer a utopia. Muitas coisas que hoje são realidade pareciam 
utópicas há apenas alguns anos. A formação do professor de 
qualquer etapa educativa não pode permitir que as tradições e 
costumes, que se perpetuam com o passar do tempo, impeçam que 
se desenvolvam e se ponha em prática uma consciência crítica nem 
que dificultem a geração de novas alternativas que tornem possível 
uma melhoria da profissão (IMBERNÓN, 2002, P. 65). 

 

Diante da situação evidenciada, a formação pautada na realidade é 

discurso de muitos autores. Evidencia-se a preocupação com a bagagem teórica dos 

cursos de formação de professores, pois, é por meio da teoria que se conhece a 

realidade e, consequentemente, se aplica a prática. Imbernón (2002) defende as 

inovações no campo de conhecimento pedagógico e a consciência crítica das 

realidades atuais, visto que é por meio da reflexão acerca da realidade e seus 

conhecimentos que são possíveis inovações e melhorias na profissão. 

Leite aborda a discussão acerca das atividades de carga horária 

didática nos cursos de formação de professores, que priorizam o cumprimento de 

um cronograma e calendários, o que reduz a dedicação à pesquisa:  

 

Enquanto o pesquisador (fora de cronogramas empresariais ou de 
algumas instituições de financiamento de pesquisa) enfrenta uma 
sequência de períodos irregulares e extensos, o professor tem o seu 
tempo estritamente regulado pelo calendário escolar e pelo relógio 
(LEITE, 1986, p.144). 

 

Desse modo, um cronograma fechado, como os dos cursos de 

licenciatura, prejudica o desenvolvimento da imaginação criadora e a formação do 

professor pesquisador, tarefa da Universidade. 

Leite (1986) discute também acerca do sentido dos cursos de 

extensão nas Universidades e afirma que a pós-graduação foi criada inicialmente 

para tentar conciliar professor e pesquisador em um único profissional, mas que esta 
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tentativa foi frustrada tendo em vista que estes cursos tornaram-se parte de uma 

obrigatoriedade do currículo profissional e de produção de teses que não ampliam o 

conhecimento tal como foi constatado por Nagle (1986) no capítulo anterior. 

Distancia-se, assim, da real essência da pesquisa, a produção de conhecimentos 

aplicáveis às situações reais. 

 Perrenoud defende a formação do professor reflexivo e apesar 

de concordar que a pesquisa e a prática reflexiva têm pontos em comum, corrobora  

as diferenças entre ambas. “A principal contribuição prática da pesquisa no âmbito 

da educação é a sua teoria” (2002, p.101), assim a formação para a pesquisa resulta 

em uma formação teórica ou período de construção teórica. Uma de suas propostas 

de formação compara-se à formação do médico que, primeiramente, conhece as 

teorias e depois, clinicamente, analisa uma situação na qual terá que pensar sobre a 

sua ação a ser aplicada, ou seja, o profissional em formação desde o início do curso 

tem contato direto com seu objeto de estudo, nesse caso, o corpo humano. Trazer 

essa ideia para o campo da formação de professores demandaria outra configuração 

com um tempo maior de formação. A centralidade nesse modelo de formação clínica 

basear-se-ia em análises de situações problemas em que os alunos teriam que 

refletir acerca da ação a ser aplicada. 

Baseado nessas ideias, podemos pensar em uma formação 

profissional pautada tanto na pesquisa quanto na reflexão, uma vez que uma 

complementa a outra e possibilita a formação do professor pesquisador que reflita 

acerca de sua pesquisa e sua ação, elabore conhecimento e diagnostique a solução. 

Segundo Ribeiro e Guedes (2007), o conhecimento teórico supera o 

senso comum, capacita à compreensão mais ampla das questões educacionais ou 

ainda que os conhecimentos teóricos são norteadores das atividades práticas, o que 

permite uma análise crítica. Portanto, 

 

é inquestionável a importância do papel da formação teórica para o 
pesquisador. É a teoria que vai muni-lo de elementos para interrogar 
os dados e procurar entender a trama de fatores que envolvem o 
problema que ele tenta enfrentar (LUDKE, 2001, p. 42). 

 

A articulação entre pesquisa e ensino tem várias possibilidades, 

conforme aponta André (2001), esta permite planejar coletivamente a organização 

das atividades e disciplinas do curso, usar a pesquisa como mediação, analisando 
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pesquisas que retratem o cotidiano escolar, promover a discussão e análise dos 

projetos de pesquisa dos docentes formadores, entre outras. 

A aproximação entre pesquisa e ensino é disposta por André 

enquanto uma integração possível em várias modalidades de articulação, todavia é 

necessária a condição mínima para a sua realização, visto que o professor 

pesquisador é aquele que produz conhecimentos imbricados acerca do saber e do 

fazer docente.  

Quanto às atividades de pesquisas presentes nos cursos de 

formação, 

 

[...] as minipesquisas, cabíveis dentro dos limites dos cursos de 
formação, em geral não passam de arremedos artificiais, que não 
tem possibilidade de preencher de modo satisfatório quase nenhum 
dos requisitos da formação do pesquisador [...]. O futuro professor 
que não tiver acesso à formação e à prática de pesquisa trará, a meu 
ver, menos recursos para questionar devidamente sua prática e todo 
o contexto no qual ela se insere, o que o levaria em direção a uma 
profissionalidade autônoma e responsável (LUDKE, 2001, p. 49, 51). 
 

Logo, se as atividades de pesquisa que cabem nos cursos de 

formação de professores não são satisfatórias para formar um pesquisador, esta 

lacuna trará consequências que serão refletidas na atuação deste profissional, 

resultando na autonomia insuficiente para desenvolver sua prática, ainda que tenha 

recebido muitos conhecimentos teóricos.  

Cabe, portanto, pensar a importância das atividades de pesquisa 

durante a formação. 

 

2.2  Atividade de pesquisa: o Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Um dos objetivos da Universidade é formar um profissional 

autônomo, mas isto não implica que autonomia seja confundida com um trabalho 

individual, afinal quando se pensa na realização de um trabalho científico a imagem 

é de uma pessoa que faz tudo sozinha, isolada do mundo e da realidade. Porém, ao 

contrário, a autonomia que se deve adquirir na Universidade é a de desenvolver a 

habilidade e a iniciativa de pensar na realidade e, eventualmente, intervir de modo 

crítico e reflexivo. Um dos meios de se alcançar e proporcionar essa autonomia são 
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as atividades de pesquisa que devem ser desenvolvidas durante a graduação. 

Essas atividades estão mais presente no trabalho de conclusão de curso que, 

consequentemente, visa também a manutenção e produção de conhecimento, um 

dos objetivos da Universidade, além de que, como já discutido, há indissociabilidade 

entre pesquisa e ensino. 

Contudo, Barbosa alerta que pela  

 

conjuntura e organização do ensino superior brasileiro a maioria dos 
alunos de graduação só tem a possibilidade ou ainda a 
obrigatoriedade de realizar a pesquisa na graduação por meio dos 
trabalhos de conclusão de curso (2007, p.74). 

 

 Em muitas instituições de ensino superior, é exigida uma 

monografia como parte obrigatória para a conclusão do curso. Porém, esta atividade 

não deveria ser o único momento de participação dos alunos em atividade de 

pesquisa, pois a pesquisa precisaria estar articulada a todo o processo de formação. 

Cabe, então, agora, a partir de algumas definições, entendermos o que é uma 

monografia e qual é a modalidade em que se enquadra o TCC. 

Inácio Filho (1998) caracteriza a monografia como:  

 

uma síntese de leituras, observações, reflexões e críticas, 
desenvolvidas de forma metódica e sistemática por um pesquisador 
que relata a um ou mais destinatários determinados escrito que seja 
o resultado de suas investigações, as quais, por sua vez têm origem 
em suas inquietações acadêmicas (p. 79). 
 

Conforme Hubner (2004) e Severino (2007), na monografia escreve-

se acerca de um único tema que necessariamente não precisa ser inédito, todavia 

devem satisfazer às exigências e especificações. Esta atividade, em geral, é 

exigência do curso e faz parte do processo didático. 

Quanto aos propósitos deste trabalho, Rummel define que este 

deve: 

 

Proporcionar a um estudante uma oportunidade para explorar um 
tópico, numa extensão maior do que poderia ser abrangida no curso 
comum de instrução; revelar ao instrutor a proficiência de um 
estudante, ou a sua falta, em coletar, organizar e relatar as 
informações, numa maneira lógica (1977 p. 19-20). 
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O autor indica que o trabalho de conclusão de curso do estudante 

deve ser um documento que contenha as diversas fontes e fatos que foram 

essenciais para o assunto escolhido. Muller define, pois, o TCC como: 

 

Trabalho desenvolvido na graduação sobre um tema relacionado de 
formação, cuja finalidade é a conclusão deste curso. Requer 
orientação técnica, metodológica e de conteúdo, que objetiva 
“calibrar” a qualidade e aproveitamento do ensino oferecido. Pode 
ser considerado um trabalho de iniciação científica, uma vez que seu 
desenvolvimento é calcado em processos e métodos próprios da 
ciência (2001, p. 8). 
 

Percebemos, então, que o TCC é uma forma de avaliação que 

permite ao estudante explorar e buscar por um assunto de seu interesse, e que ao 

final tenha se aprofundado no tema escolhido, além de despertar o discente para o 

mundo da pesquisa, visto que há um padrão de exigências a serem seguidas. 

Assim, conforme Oliveira (2003, p. 59), a “monografia se configura como uma 

atividade de pesquisa científica, em função dos recursos metodológicos que exige a 

sua elaboração”. 

O aluno, adquirindo esta autonomia durante a graduação, 

consequentemente, após a sua formação, não terá problemas em dar continuidade 

às suas futuras pesquisas. É relevante relatar que o momento da monografia deve 

ser o primeiro passo para que o estudante coloque em dúvida concepções acerca da 

realidade, indo além de coleta e análises de dados e de um amontoado de 

referências bibliográficas. Este não deve, entretanto, constituir o único momento de 

indagações acerca da problemática da realidade, este é, na verdade, o princípio 

investigativo, a possibilidade de uma reflexão crítica e sistemática acerca de um 

determinado tema. 

No que tange à construção do TCC, Mertens afirma que: 

 

[...] realização de um TCC- tem sido vista por inúmeros alunos como 
algo impeditivo para a conclusão do seu curso de graduação. 
Poucos, ou quase nenhum, percebem a relevância de um trabalho 
científico, bem como o crescimento individual e coletivo durante e 
após a sua realização. Muitos se sentem obrigados e só o realizam 
por ser pré-requisito para a obtenção do título almejado (2007, p. 40). 
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Esta constatação feita por Meterns (2007) revela a relevância do 

conhecimento acerca do real significado que o TCC adquire para os alunos de 

graduação e quais as contribuições deste trabalho para a formação e atuação 

desses futuros profissionais. É relevante também buscar saber se a instituição de 

realização do curso dá condições aos alunos de iniciarem as atividades de pesquisa 

científica, despertando o seu real valor e importância, além de formar profissionais 

autônomos e de percepção clara de seus papéis perante a sociedade. 

Em virtude de todas estas considerações, realizamos uma consulta 

aos alunos do quarto ano de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina do 

ano de 2010, objetivando saber como encaram esta etapa do curso. 
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CAPÍTULO III 

O curso de Pedagogia da UEL 

 

O curso de Pedagogia da UEL foi criado em 1960, a fim de atender à 

comunidade que solicitava um curso superior para formação de professores. Ele 

nasceu da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina (UEL, 2011). 

Em 28 de maio de 1960, foram criados os cursos de Pedagogia e 

Didática. Este último deixou de funcionar a partir de 1964, passando as suas 

matérias pedagógicas a fazer parte do curso de Pedagogia. O curso de Pedagogia é 

autorizado pelo Decreto Federal 50.628 de 19/05/1961 e suas atividades iniciaram 

no ano de 1962, porém seu reconhecimento só ocorreu em 1968, a partir do Decreto 

62.170 (UEL, 2011). 

De acordo com dados coletados do site da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL, 2011), o curso passou por muitas reformulações, dentre elas: 

De 1962 a 1973, o curso oferecia uma única formação, licenciatura 

em pedagogia. 

Entre os anos de 1973 e 1992, existia um tronco comum de 

disciplinas e depois a divisão em habilitações. Neste período, o sistema acadêmico 

do curso era de crédito. 

 As habilitações oferecidas eram Orientação Educacional, 

Supervisão Escolar, Administração escolar - escolas de 1º e 2º graus - e Ensino das 

disciplinas e atividades práticas dos cursos normais. Entre os anos de 1982 e 1983, 

houve uma mudança de nomenclatura, passando a ser denominadas, 

respectivamente, Orientação Educacional, Supervisão Escolar 1º e 2º graus, 

Administração escolar - escolas de 1º e 2º graus - e Magistério das matérias 

pedagógicas do 2º grau. 

No período de 1992 a 1998, o curso passou a oferecer habilitações 

acopladas, em que a habilitação de Magistério das matérias pedagógicas do 2º grau 

tornou-se habilitação básica, sendo acopladas às outras. 

No ano de 1991, foram elaborados os primeiros Projetos Políticos 

Pedagógicos do Curso, nos quais eram oferecidas as seguintes habilitações: 

Magistério das matérias pedagógicas do 2º grau e Orientação Educacional; 

Magistério das matérias pedagógicas do 2º grau e Supervisão Escolar 1º e 2º graus; 
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Magistério das matérias pedagógicas do 2º grau e Administração escolar escolas de 

1º e 2º graus; Magistério das matérias pedagógicas do 2º grau e Magistério para a 

pré-escola; Magistério das matérias pedagógicas do 2º grau e Magistério para as 

séries iniciais do ensino fundamental. 

No ano de 1997, houve a atualização curricular do curso cujas 

habilitações indicadas eram Magistério das matérias pedagógicas do 2º grau, 

Orientação Educacional, Supervisão escolar, Educação Infantil e Séries Iniciais. 

Estas habilitações eram ofertadas acopladas à habilitação nuclear intitulada 

Magistério das Matérias Pedagógicas do 2º grau, posteriormente denominada 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino médio. 

A Resolução CEPE n. 102/2001 trouxe algumas mudanças a serem 

implantadas no ano letivo de 2002, porém mantinha a mesma organização curricular 

de 1998. Estas adequações ocorreram quanto às respectivas habilitações: 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e Magistério para a 

Educação Infantil e Séries Iniciais; Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino 

Médio e Orientação Educacional; Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino 

Médio e Supervisão Escolar para o exercício no Ensino Fundamental e Médio. 

A mesma Resolução CEPE n. 102/2001 extinguiu algumas 

atividades sendo elas as atividades acadêmicas obrigatórias locadas na 4ª série do 

curso de Pedagogia; 3 EST 638 – prática do ensino de didática A: Estágio 

supervisionado; 3EST 639 - prática do ensino de Filosofia da educação A: Estágio 

supervisionado; 3EST 640 - prática do ensino de história da educação A: Estágio 

supervisionado; 3EST 641 - prática do ensino de metodologia do ensino das séries 

iniciais do ensino fundamental; 3EST 642 - prática do ensino de psicologia da 

educação A: Estágio supervisionado; 3EST 643 - prática do ensino de sociologia da 

educação A: Estágio supervisionado. 

Em substituição a estas atividades anteriores, foram criadas as 

Atividades Acadêmicas Obrigatórias 3EST 647 Estágios Supervisionado em 

Magistério das Matérias Pedagógicas, a serem ofertadas na 4ª série do Curso de 

Pedagogia, em todas as habilitações, com carga horária de 102 horas práticas. 

Alterou-se também a ementa da disciplina 3EDU 093 - Metodologia 

do ensino das Matérias Pedagógicas, conforme segue: 3EDU108 Metodologia do 

Ensino das Matérias Pedagógicas A - “formação de professores e trabalho docente: 

fundamentos teóricos e metodológicos”.  
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A Resolução CEPE n. 207/2002 modificou a carga horária da 

atividade 3EST605 Estágio Supervisionado em Supervisão Escolar de 136 horas 

teóricas e 68 práticas, para 00 teórica e 204 práticas. Estas alterações foram 

implantadas no ano letivo de 2003. 

Além disso, uma nova reformulação do Projeto Político-Pedagógico 

do Curso de Pedagogia, implantada no ano letivo de 2005, foi tecida a partir da 

Resolução CEPE n° 46/2005 (com alterações introduzidas pela Resolução CEPE nº 

272/2005), oferecendo as habilitações de Magistério das Matérias Pedagógicas do 

Ensino Médio e Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental e 

Orientação e Supervisão Escolar, e Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino 

Médio e Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Magistério para 

a Educação Infantil. 

No ano de 2007, uma nova reformulação, com a Resolução 

CEPE/CA n. 187/2006, extinguiu as habilitações a partir das orientações aprovadas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, passando, 

então, a ter como referência três grandes áreas formativas: a Docência, assumida 

como base da proposta pedagógica; a Gestão Pedagógica e a Pesquisa. Dessa 

forma, esse curso forma o Licenciado em Pedagogia, com possibilidade de atuação 

na Docência e na Gestão Pedagógica, isto é, a Licenciatura Plena em Pedagogia.  

No ano de 2009, a Resolução CEPE/CA n° 0109/2009 novamente 

reformula o curso sendo que, a partir do ano de 2010, o curso passou a ter duração 

de 4 anos e meio, totalizando a carga horária de 3244. 

Conforme a LDB, lei nº 9.394 de 1996, em seu capítulo IV, artigo 43, 

o eixo central da formação superior está ligado à pesquisa, a problematização da 

realidade na elaboração de conhecimentos científicos, na divulgação e 

concretização desses conhecimentos produzidos no ensino superior para a 

transformação da sociedade.  

A base do curso de Pedagogia da UEL é a docência, todavia, como 

podemos observar, a Pedagogia não é restrita à sala de aula, haja vista que a 

docência não está interrelacionada somente à sala de aula. O campo de atuação do 

pedagogo é amplo e engloba os espaços formais e não formais, tendo em vista que 

este último vem crescendo. Portanto, o pedagogo deve ser o profissional capacitado 

para planejar, coordenar, avaliar, pesquisar, educar, enfim, seu campo de atuação é 
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vasto e sua formação deve dar conta de atender as especificidades do campo 

educativo. 

De acordo com o Projeto Politico Pedagógico 2007 do curso, um dos 

eixos norteadores da formação é a pesquisa que tem como contribuição a “formação 

do pesquisador no processo de construção do conhecimento na universidade” 

(UEL,2011). 

As disciplinas que dão conta de formar o pesquisador são: 6EDU054 

Metodologia do Trabalho Científico em Educação A; 6EDU062 Pesquisa 

Educacional A; 6TCC606 Trabalho de Conclusão de Curso I; 6TCC607 Trabalho de 

Conclusão de Curso II. Estas disciplinas perfazem um total de 340 horas, totalizando 

um percentual de 10% de toda a carga horária do curso que é de 3364 horas. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso de Pedagogia 

deve, pois, 

 

prever entre suas atividades acadêmicas a realização de pesquisas, 
a fim de que os estudantes possam delas participar e desenvolver 
postura de investigação científica. Cabe esclarecer, contudo, que a 
inclusão de disciplinas como Introdução à Pesquisa ou Metodologia 
do Trabalho Científico não configura por si só atividade de pesquisa. 
Pesquisas poderão se desenvolver no interior de componentes 
curriculares, de seminários e de outras práticas educativas. Esta 
exigência se faz a partir do entendimento manifestado pela 
significativa maioria de propostas enviadas ao Conselho Nacional de 
Educação, durante o período de consultas, de que o Licenciado em 
Pedagogia é um professor que maneja com familiaridade 
procedimentos de pesquisa, que interpreta e faz uso de resultados 
de investigações. Desta exigência também decorre a importância da 
clareza e consistência do currículo, sempre no sentido de garantir 
condições de materialização dos objetivos do curso (BRASIL, 2006, 
p.14). 
 

Conforme as Diretrizes Curriculares, um dos objetivos do curso é a 

produção e difusão dos conhecimentos científicos tecnológicos do campo 

educacional, tanto em espaços escolares como em não escolares. 

Dessa maneira, os egressos do curso de Pedagogia deverão estar 

aptos a identificar os problemas com uma postura investigativa e propositiva em face 

de realidades complexas, bem como realizar pesquisas que proporcionem 

conhecimentos acerca dos alunos, da realidade sociocultural em que atuam, dos 

processos de ensino e aprendizagem e todas as atividades que constituem a função, 
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utilizando com propriedade instrumentos próprios para construção de conhecimentos 

pedagógicos e científicos. 

Podemos verificar que a formação do pedagogo vai além da 

docência restrita a uma sala de aula, suas atividades de pesquisa no campo em que 

age devem ser constantes; para tanto, se deve assumir uma postura investigativa, 

reflexiva frente aos problemas, tanto de cunho prático quanto teórico. O pedagogo 

precisa construir a sua teoria a partir da investigação da sua própria prática, ou seja, 

ter como objeto de pesquisas constantes a sua realidade. 

A Pedagogia é o campo de problematização da educação. Desse 

modo, todo pedagogo, para exercer suas funções, deverá, obrigatoriamente, sair da 

formação inicial apto a realizar pesquisas, pois deverá ser intrinsecamente um 

pesquisador. Libâneo (2001) afirma que a identidade do pedagogo se reconhece no 

campo da investigação e na variedade das atividades exercidas por este 

profissional. Assim, como afirma Freire, “pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (1996, p. 29). 

A curiosidade crítica deve fazer parte do dia-a-dia do professor. 

Freire (1996) acredita que não haveria criticidade sem curiosidade. A busca por 

novidades deve ser guiada pela necessidade de mudança da realidade; o professor 

não deve se acomodar, pois pesquisando transformará seus educandos e a si 

mesmo, visto que “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 39). 

Nesse sentido, o pedagogo deve ser um profissional capacitado para 

exercer um papel de articulador nos diferentes campos de atuação. Para Libâneo 

(2001, p. 45), o “pedagogo é um profissional que lida com fatos, estruturas, 

contextos, situações, referentes à prática educativa em suas várias modalidades e 

manifestações”. 

Em vista disso, buscaremos, a partir destas observações acerca da 

importância da formação para a prática da pesquisa, verificar as contribuições, na 

percepção dos alunos concluintes do 4º ano do curso de pedagogia da UEL do ano 

de 2010, de um dos trabalhos que na formação inicial introduz os futuros pedagogos 

na prática de um trabalho científico, o TCC. 
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CAPÍTULO IV 

O trabalho de conclusão de curso na percepção dos alunos da UEL 

 

Para a realização deste trabalho, foram distribuídos questionários 

para os concluintes do 4º ano, matutino e noturno, do ano de 2010 do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Os 53 questionários colhidos 

serviram para a coleta e análise de dados discutida no referido trabalho. 

(APÊNDICE) 

As respostas foram agrupadas em categorias, de acordo com suas 

semelhanças. Cabe ressaltar que não houve identificação dos alunos, a fim de que 

estes respondessem com sinceridade. Dessa forma, foram enumerados os 

questionários aleatoriamente, assim cada questionário corresponde a um aluno, 

identificados como: A1, A2, A3 sucessivamente em todas as questões. 

A primeira questão teve como objetivo saber se os alunos 

conseguiram concluir o TCC. As respostas possíveis eram marcadas como SIM ou 

NÃO. No total de 53 questionários, 77% dos alunos responderam que sim, 

conseguiram concluir o TCC, enquanto 22% responderam que não. 

Este número é significativo e ao mesmo tempo preocupante. A 

maioria dos alunos tem concretizado seus trabalhos e isto é positivo, contudo a 

porcentagem de alunos que não está conseguindo finalizar o trabalho não é 

pequena, por isso é necessário um olhar atento a esta questão. 

A segunda questão aplicada disse respeito às condições que 

dificultam a realização do TCC. De acordo com os dados coletados e analisados, a 

maioria respondeu que a condição que mais dificultou a realização do TCC foi a 

orientação. Um grande número de respostas colocou em evidência a orientação ou a 

falta desta na forma de “reclamações” com relação à orientação.  

Problemas com o orientador como disponibilidade de tempo, número 

restrito e insuficiente de encontros, troca de orientadores e falta de dialogo foram 

apontados pelos discentes. A maioria dos alunos relata que seus orientadores não 

têm disponibilidade de horário para as devidas orientações e que, por se tratar de 

um primeiro trabalho científico, esta falta de orientação dificulta a construção do 

trabalho. 
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Algumas respostas exemplificam bem esta situação por eles 

relatada: 

 

Apenas o fato de que, muitas vezes, o orientador se encontra muito 
ocupado com suas atividades acadêmicas e dispõe pouco tempo 
para atender (A1). 
 

Falta de comprometimento e compreensão do orientador, a escolha 
do tema foi diretamente influenciada pela pesquisa pessoal do meu 
orientador (A5). 
 

Pessoalmente, eu acredito que a universidade fornece as condições 
necessárias. A única ressalva refere-se ao orientador que não faz o 
processo (A40). 

 

Para a realização do TCC, é necessária a orientação de um 

professor. Sobre o papel deste professor orientador, Pescuma; Castilho (2006) 

ressaltam, em sua obra Projeto de pesquisa - o que é? Como fazer? Um guia para 

sua elaboração, a relevância da figura do orientador. Nesta obra, os autores trazem 

um passo a passo de como se elaborar um trabalho científico, entre eles alguns 

conceitos e processos. De acordo com os autores, o orientador contribui com suas 

experiências para a realização do trabalho do orientando, para que este realize um 

trabalho de qualidade. 

Quanto ao papel a ser desempenhado pelo orientador, citamos 

algumas trazidas pelos referidos autores: 

 a relação orientador e orientando deve ter caráter 

profissional; 

 o orientador deve manter um diálogo franco, apontando 

defeitos e propondo sugestões ao orientando sobre o trabalho; 

 o orientador deve ser uma figura presente, atendendo o 

orientando nos horários combinados; 

  deve colaborar na elaboração e aperfeiçoamento da 

pesquisa do orientando; 

 não deve impor temas, nem deve se servir do orientando 

para suas pesquisas particulares; 
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 deve desenvolver a autonomia do orientando; 

 indicar leituras, onde e como encontrá-las; 

 auxiliar o orientando nas leituras; 

 iniciar o orientando nos métodos e técnicas de coletas de 

dados próprios de cada ciência. 

Muitas são as obrigações do professor orientador, porém não 

podemos deixar de mencionar que as responsabilidades de efetivação do trabalho 

devem ser delegadas igualmente ao orientando, primando pelo trabalho conjunto. 

Assim, como afirma Severino (2007): 

 

O orientando não pode provocar no orientador uma atitude 
paternalista, com sua insegurança. Impõe-se-lhe a necessária 
maturidade e segurança para que seja suficientemente autônomo no 
exercício de sua criatividade, não arrastando seu orientador num 
processo de deterioração, de autoritarismo intelectual, do poder de 
aplicação do saber (p. 234-235). 

 

Entretanto, o referido autor alerta que mesmo o aluno tendo uma 

autonomia formada é imprescindível o diálogo entre ambos.  

Severino define o processo de orientação que consiste em: 

 

basicamente numa leitura e numa discussão conjuntas, num embate 
de ideias, de apresentação de sugestões e de críticas, de respostas 
e argumentações, em que não será questão de impor nada mas, 
eventualmente, de convencer, de esclarecer, de prevenir. Tanto a 
respeito do conteúdo como a respeito da forma (2007, p. 236). 
 

O autor enfatiza a importância da orientação no processo de 

aprendizado da pesquisa e de desenvolvimento da autonomia do aluno.  

Consideramos que os depoimentos dos alunos aqui apresentados, 

no que tange à orientação, revelam dados preocupantes. No entanto, ponderamos 

que esta falta de orientação pode, em alguns casos, ser justificada pelo acúmulo de 

atividades acadêmicas também sofridas pelos professores orientadores que 

orientam vários discentes, bem como ainda ministram disciplinas, entre outras 

atividades a serem cumpridas na instituição em que trabalham. Além disso, é 
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possível que, em muitos casos, possa haver um equívoco, por parte dos alunos, 

quanto ao papel do orientador.  

 

Outra categoria para esta segunda questão respondida pelos alunos 

foi a falta de tempo para a realização do TCC. Esta categoria incluiu várias 

justificativas para a falta de tempo, imbricada a uma terceira categoria: o acúmulo de 

atividades no curso. Juntamente com o TCC, os alunos cumprem disciplinas e 

estágios obrigatórios e alguns trabalham, tornando o tempo de realização do TCC 

comprometido. Apesar de terem dois anos para a realização do trabalho, muitos 

afirmaram que o terceiro ano do curso é o mais difícil e acumulado, é o ano de 

estágios mais pesados, pois devem ser realizados em três modalidades (Educação 

Infantil, Gestão Pedagógica Formal e não formal), mais as disciplinas que, neste ano 

do curso, acumulam a maior carga horária a ser cumprida. As informações indicam 

que o acúmulo de atividades no curso é o gerador da falta de tempo. 

Acerca desta dificuldade, responderam alguns alunos:  

 

No terceiro ano, tivemos muitos estágios. O tempo para a realização 
do TCC ficou escasso. Com menos estágios, poderíamos nos 
empenhar mais (A23). 
 

Não há uma carga horária dentro da grade curricular que permita 
desenvolvermos bem a pesquisa. Acredito que a dificuldade seja o 
tempo (A27). 
 

O tempo, por mais que sejam 2 anos para escrevê-lo, mas nós temos 
mil coisas pra fazer e ele é um trabalho de grande peso e precisa de 
muita dedicação (A34). 

 

As respostas anteriores estão relacionadas à organização do tempo 

para o desenvolvimento do trabalho que exige dedicação, comprometimento e 

disciplina por parte do aluno, processo comum em se tratando de pesquisa. Severino 

discorre acerca das responsabilidades que deve ter o estudante ao ingressar na vida 

acadêmica. Assim, afirma o autor que 

 

em virtude de os universitários brasileiros, na sua grande maioria, 
disporem de pouco tempo para seus cursos e exercerem funções 
profissionais concomitantes ao curso superior, exige-se deles 
organização sistemática do pouco tempo disponível para o estudo 
em casa [...] (2007, p. 46). 
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Entendemos que o excesso de atividades pode prejudicar o 

andamento do trabalho, porém devemos lembrar que o pedagogo em especial deve 

ter uma sólida formação teórica, tal qual a exigida de um pesquisador. Este é um 

processo fundamental e, como anteriormente discutido, não há como conhecer e 

intervir na realidade se não à luz das teorias que servem para transformá-la. No 

curso de Pedagogia, conhecemos por meio dos fundamentos teóricos, a nossa 

prática, ou seja, a educação. 

Como afirma Pimenta: 

 

A atividade teórica é que possibilita de modo indissociável o 
conhecimento da realidade e o estabelecimento de finalidades para a 
sua transformação. Mas para produzir tal transformação não é 
suficiente a atividade teórica; é preciso atuar praticamente (2006, p. 
92). 
 

A questão três buscou conhecer as dificuldades durante o processo 

de realização do TCC. A análise das respostas possibilitou elencar, como primeira 

categoria, as dificuldades para fazer a parte teórica e conseguir referencial teórico; a 

segunda categoria diz respeito à finalização do trabalho, muitos deixaram a tessitura 

do trabalho escrito para uma data muito próxima a de entrega, aspecto este 

diretamente relacionado à organização do tempo para o trabalho. Apareceram 

também respostas quanto a dificuldades na análise e coleta de dados, escolha do 

tema, escolha dos capítulos e normas da ABNT. 

Dentre as dificuldades citadas pelos alunos na parte teórica que 

mais se destacam estão, em primeiro lugar, a busca e escolha do referencial e a 

dificuldade em escrever a parte teórica do trabalho e, em segundo lugar, a 

finalização e conclusão do trabalho, etapa de fechamento em que muitos alunos 

alegaram não conseguir entregar no prazo determinado. Em terceiro lugar, os 

discentes apontam a dificuldade de estabelecer uma coerência entre a análise dos 

dados e a parte teórica. 

Podemos, a partir das seguintes respostas a seguir, confirmar as 

dificuldades apontadas: 

 

No meu caso, foi o referencial teórico, pois o tema não tem muitas 
publicações a respeito (A28). 
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Na organização dos referenciais teóricos e na articulação destes, na 
busca de autores que falam do assunto em diferentes formas, de 
diversas maneiras. Sempre tive essa dificuldade durante o curso 
(A36). 
 

Em sua finalização, para verificar se haveria coerência da teoria com 
a análise dos resultados coletados (A14). 

 

Entende-se que estas dificuldades apontadas podem estar 

relacionadas ao processo do trabalho, que começa no primeiro ano do curso com a 

disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, depois, no segundo ano do curso, a 

disciplina de Pesquisa Educacional que deveria desenvolver a habilidade de estudo 

nos alunos, ou seja, auxiliar no processo da pesquisa que, posteriormente, tem início 

no terceiro ano do curso. 

Como apontado no capítulo 3, o currículo do curso de Pedagogia da 

UEL reserva uma carga horária correspondente a 10% para as disciplinas de 

pesquisa. Em geral, estas disciplinas têm por objetivo oferecer ao aluno condições 

para o desenvolvimento de um espírito científico e instrumentalizá-lo para a 

construção de um trabalho científico. Faz-se necessário, portanto, o entendimento 

dos conceitos de Metodologia científica, Pesquisa e Ciência para o esclarecimento 

da função das disciplinas de pesquisa. 

Tomando por referência Dalarosa (1999) para o entendimento das 

devidas conceituações, entendemos que metodologia, afirmada pelo autor como 

metodologia da ciência, é a organização e estruturação do processo de pesquisa, 

tendo em vista que fazer ciência requer um método com características e 

especificidades próprias da ciência. Pesquisa é o caminho e/ou processo de 

elaboração do conhecimento científico, movida pela necessidade de solucionar um 

determinado problema. Já ciência é o conhecimento reflexivo, sistemático, analítico, 

lógico, resultante do processo de elaboração do conhecimento científico; é o 

resultado do processo de produção de conhecimento, elaborado por meio de 

pesquisa metódica.  

Como podemos observar, há um processo a ser seguido para a 

elaboração de um trabalho científico que é, de acordo com Severino (2007), como se 

dá a construção do conhecimento na Universidade, por processo e não por produto. 

Dessa forma, as disciplinas de pesquisa têm como foco a formação do pesquisador 

e não apenas um amontoado de técnicas de como fazer. 
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Dando continuidade à análise, a quarta questão respondida pelos 

alunos referia-se à disciplina de pesquisa que dá as orientações para a realização 

do trabalho. O objetivo desta questão foi saber se há coerência entre o que é 

ensinado na disciplina de pesquisa e realização do trabalho efetivamente. 

As opções de respostas para esta questão eram de SIM ou NÃO 

com justificativa, mas nem todos justificaram sua resposta. Quanto às respostas de 

sim e não, 62% responderam que sim, a disciplina colabora para a realização do 

trabalho, 19% responderam que não. 

É interessante explicitar algumas das justificativas dos alunos quanto 

às suas respostas. No que tange às respostas afirmativas: 

 

 Sim. Pelo menos quando converso com pessoas de outros cursos 
que não tem as disciplinas de pesquisa e metodologia encontram 
muito mais dificuldades na elaboração do trabalho (A28). 
 

Sim. A disciplina de pesquisa fornece grande ajuda, pois desenvolve 
o norteamento da pesquisa, que é possível de ser continuada (A25). 
 

Quanto às respostas negativas: 

 

Não. Penso que poderia haver mais explicações em relação às 
possibilidades de temas, sendo que as orientações acabam, muitas 
vezes, mudando totalmente o tema escolhido na etapa do pré-
projeto. Além do mais, quando desenvolvemos o pré-projeto não 
temos conhecimento da vasta possibilidade de temas (A16). 
 

Não. A preocupação maior é bem distante do que se espera no TCC. 
Às vezes, foge da realidade. O foco é formar pesquisadores e não 
preparar para o TCC (A31). 

 

As análises e interpretações das respostas revelam que, de alguma 

forma, as disciplinas de pesquisa colaboraram para a construção do TCC, dando 

uma base para a iniciação da pesquisa. Porém, algumas respostas negativas são 

bastante coerentes, principalmente pelo fato de que as dificuldades apresentadas 

nas respostas da terceira questão, que tratava das dificuldades enfrentadas durante 

a elaboração do trabalho, revelam que a maioria não conseguiu atingir os objetivos 

propostos pelas referidas disciplinas, que são: a de compreensão da construção do 

conhecimento filosófico e científico em educação, dos diferentes enfoques teórico-
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metodológicos da pesquisa e das diferentes abordagens de pesquisa em educação 

(UEL, 2011).  

Na quinta questão, buscamos compreender as contribuições do TCC 

para a formação. Também nesta questão, as alternativas de respostas foram de SIM 

e NÃO com justificativa. Dos 53 alunos, apenas 3 não justificaram e 1 não 

respondeu. Quanto às respostas de sim e não, 79% dos alunos responderam que 

sim, enquanto 20% afirmaram que não. 

As contribuições explicitadas pelos alunos seguem, em primeiro 

lugar, o aprofundamento acerca do tema do trabalho, em segundo lugar, a iniciação 

à pesquisa e, em terceiro momento, o uso e aplicação da teoria na prática. 

Da mesma maneira que na questão anterior, são interessantes 

algumas justificativas dadas pelos alunos. No que se refere às afirmativas às 

contribuições do TCC: 

 

Sim. Contribuiu com novos conhecimentos, com maturidade para 
organizar um trabalho, proporcionou a experiência de ajudar outras 
pessoas a compreender o problema da minha pesquisa (A28). 
 

Sim. É um trabalho com mais tempo de produção, com orientação 
que permitiu ir à busca de outros assuntos mais aprofundados e que 
pouco se discute nas disciplinas (A36). 
 

Sim. Ajudou-me a conhecer e esclarecer dúvidas e, principalmente, 
melhorar minha prática enquanto professora (A43). 
 

Sim. Minha pesquisa forneceu novos conhecimentos sobre o tema e 
também a como realizar um trabalho científico (A49). 

 

Quanto às justificativas negativas, as mais interessantes foram: 

 

Não. O TCC se torna apenas qualquer ou mais um trabalho, nada 
ultrapassa seu valor social, se restringe ao individualismo acadêmico 
e resulta só na atribuição da nota e aprovação do aluno (A50). 
 

Não. O tema foi definido cedo demais, as matérias trabalhadas 
depois seriam mais interessantes para fazer o TCC (A51). 

 

No segundo capítulo, discutimos acerca da atividade de pesquisa, 

especificamente, o TCC. Neste ponto do trabalho, entendemos que a atividade de 

realização do TCC tem algumas especificações, como apontadas por alguns 
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autores. O TCC é uma monografia em que se discute sobre um único tema a ser 

aprofundado, tem um caráter científico e, em muitos casos, torna-se uma iniciação 

científica, porque, inúmeras vezes, tem sido o único trabalho científico desenvolvido 

durante a graduação. 

Entendemos que o TCC, a partir das respostas dadas pelos alunos, 

está cumprindo com o seu papel que é a iniciação à pesquisa científica, porém os 

dados revelam que há muitos problemas a serem enfrentados. Para além disto, ficou 

claro, em muitas respostas, que os alunos compreendem a relevância da pesquisa 

para o esclarecimento de dúvidas e da prática de alguns que já atuavam na área. De 

fato, a produção do conhecimento acerca de determinado assunto ajuda a conhecer 

e intervir na realidade em que se atua, justificando as respostas de alguns que 

afirmavam ter usado em suas práticas os conhecimentos adquiridos no TCC. 

Ao final desta análise, destacamos os principais resultados que 

consideramos relevantes na realização da pesquisa: a orientação é apontada pelos 

alunos como o principal problema para a realização do TCC; faltam iniciativas e 

autonomia dos alunos para a realização do TCC; o acúmulo de atividades do curso é 

apontado como um dos principais empecilhos para a realização do trabalho; as 

disciplinas de pesquisa colaboram sim para o desenvolvimento do TCC e também 

oportuniza a iniciação à pesquisa.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A opção por realizar este trabalho teve início no terceiro ano do 

curso, a partir de inquietações e dúvidas acerca do “tão temido TCC”, pois muitos 

eram os relatos de que este trabalho definitivamente exigia muito dos estudantes do 

curso. Além disso, é interessante saber qual a finalidade deste trabalho pelo fato de 

ter sido recentemente implantado, no ano de 2005, no curso. 

As inquietações deram lugar à busca por respostas quanto aos 

significados e contribuições da realização do TCC para a formação do pedagogo no 

curso de Pedagogia da UEL, na perspectiva de seus alunos. Procuramos, por meio 

deste trabalho, analisar as contribuições do Trabalho de Conclusão de Curso para a 

formação desses alunos. 

Conforme fomos nos aprofundando no assunto, percebemos o quão 

importante é a iniciação à pesquisa na formação inicial de professores, o quanto 

esta atividade integra a teoria e prática, alvo de tantas reflexões e que, por meio do 

TCC, é possível integrar professor e pesquisador ou formar um professor 

pesquisador. 

Buscamos, pois, por meio de análises, verificar os objetivos da 

realização do TCC no projeto pedagógico do curso de Pedagogia da UEL. 

Constatamos, a partir da proposta do curso, a necessidade de formar professores 

pedagogos autônomos, conscientes, críticos e capazes de buscar soluções por meio 

da pesquisa. 

Identificamos na percepção dos alunos que são muitas as 

dificuldades enfrentadas para concretizar o trabalho. Também discutimos e 

analisamos os elementos relevantes identificados na consulta aos alunos que nos 

revelou que no curso não há um esclarecimento acerca do que de fato significa o 

TCC, mas que as disciplinas de pesquisa colaboram para o encaminhamento do 

trabalho.  

O acúmulo de atividades do curso também prejudica a qualidade do 

trabalho, porém esta é uma questão que já está sendo vista. O último currículo vem 

acrescentar parte do trabalho dentro da carga horária do curso, fato que, de certa 

forma, amenizará o problema de falta de tempo para a realização do TCC, haja vista 

que este é um dos principais fatores citados como empecilho para a realização do 

trabalho pelos alunos consultados. Consideramos que os egressos do curso de 
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pedagogia da UEL têm a oportunidade, por meio da realização de um TCC, de 

desenvolverem habilidades para iniciar uma carreira acadêmica guiada pela 

pesquisa como princípio educativo e científico. 

Como passamos pelo mesmo processo pelo qual os alunos 

consultados, podemos afirmar que realmente as dificuldades apresentadas são 

empecilhos para muitos, inclusive pudemos acompanhar de perto muitos casos. 

Muito nos preocupa a questão do papel do orientador, pois, grande parte dos 

consultados apontou que o papel do orientador é fundamental para a realização do 

trabalho. Não podemos deixar de dizer que é o primeiro trabalho científico a ser 

realizado e que precisa ser encaminhado por pesquisadores já experientes, mas os 

dados apontaram que não há um acompanhamento efetivo e satisfatório por parte 

dos orientadores na construção do TCC. Assim, é necessário despertar os alunos 

para que se conscientizem de que pesquisa exige autonomia para ser realizada e 

para que isto se efetive os orientadores também precisam cumprir com seu papel. 

Quanto às demais questões que podem se tornar um imbróglio para 

a realização do TCC, como a organização do tempo e acúmulos de atividades, sem 

desconsiderar a importância da atenção a estas questões, ponderamos que ao 

adentrarmos em uma Universidade devemos ter em mente que é preciso dispor de 

tempo para estudo e que construir conhecimento exige organização e disciplina.  

No que tange à formação do pedagogo, é imprescindível que 

conheça os fundamentos básicos de sua área de atuação e tenha uma sólida 

formação teórica. Além disso, os estágios e atividades práticas necessárias a esta 

formação acabam por gerar um acúmulo de atividades, o que já faz parte da vida 

acadêmica. 

O curso de Pedagogia da UEL contempla em seu currículo 

disciplinas que visam formar o pesquisador. Constatamos por meio de nossa 

pesquisa, que as disciplinas de pesquisa colaboram em parte no processo de 

formação do pesquisador, pois nem sempre consegue desenvolver as habilidades 

necessárias para que seus alunos possam ir adiante com seu trabalho sem enfrentar 

problemas básicos. Assim, notamos que, para alguns dos alunos consultados, estas 

disciplinas não passaram de orientações técnicas de como elaborar um trabalho 

científico. Mas a maioria respondeu que estas disciplinas colaboram em muitos 

aspectos para a construção do trabalho. Diante disto, vemos que o curso oferece, 

por meio destas disciplinas, oportunidade para desenvolver condições necessárias 
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para a realização do trabalho, o que depende em grande parte também do empenho 

do aluno. 

Quanto às contribuições do TCC para os alunos consultados, 

podemos afirmar que a maioria, apesar das dificuldades, conseguiu terminar o 

trabalho, se aprofundar sobre o tema escolhido, aprender a elaborar um trabalho 

científico e o mais importante, muitos consideram que fazer o TCC é fazer pesquisa, 

é construir conhecimento científico e despertar para futuras pesquisas, além de 

perceberem a importância da pesquisa para transformar suas práticas. Sendo assim, 

para muitos alunos pode-se afirmar que o processo de formação do curso colaborou 

para formar o professor-pesquisador, mas sabemos que apenas a formação inicial 

oferecida na graduação não é suficiente, mas o TCC proporciona um despertar para 

futuras pesquisas. 

Consideramos que foi de grande valia realizar este trabalho, 

principalmente para a nossa formação enquanto pedagoga. Podemos observar que 

o curso dá condições e propõe situações que possibilitam um confronto com a 

realidade. Estes confrontos despertam inquietações que geram dúvidas que podem 

ser sanadas por meio da realização de um trabalho de conclusão de curso, que 

pode despertar o interesse pela pesquisa e transformar professores em 

pesquisadores de sua própria prática.  

Os estudos feitos para a realização desta pesquisa mostram que os 

professores, sem uma boa formação para a pesquisa, podem sair das Universidades 

sem saber o que é pesquisa, qual a sua importância e relevância, caindo nos 

mesmos métodos ultrapassados que, ao invés de transformar e de emancipar  seus 

alunos, os tornam pessoas passivas e conformadas.  

Ser pesquisador deve fazer parte do cotidiano do professor e para o 

pedagogo será a sua ferramenta de trabalho constante em qualquer espaço no qual 

atue, pois ele é o responsável por conhecer e identificar os problemas no processo 

de ensino e aprendizagem. Só se conhece e se transforma por meio da busca, por 

meio da pesquisa. Mas se tantas pesquisas em educação são feitas todos os anos, 

o que está dando errado? Evasão escolar? Analfabetos funcionais em pleno século 

XXI? Qual a função das pesquisas se não estão servindo para transformar a 

realidade? O problema estaria na formação dos professores? Muitas são as 

indagações que ainda nos inquietam. 
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Esta pesquisa contou com a colaboração de alunos e interessa tanto 

aos alunos de graduação em geral como aos professores formadores da UEL, pois 

buscamos saber o que é o TCC, como está sendo visto por seus alunos, quais são 

os pontos que precisam ser revistos para que a formação destes futuros pedagogos 

seja plena, e quais são as contribuições desse trabalho para a formação.  

Além das questões identificadas neste trabalho, outras podem ser 

pertinentes e servirem de base para o desenvolvimento de outros estudos, como por 

exemplo, buscar saber se professores formados pela UEL tornaram-se 

pesquisadores de sua prática após terem concluído a graduação e quais são as 

suas motivações para se fazer pesquisa. Enfim, buscar saber se o curso de fato 

desperta para a pesquisa, seja esta qual for. 

Um aspecto fundamental que ainda deve ser apontado é o 

conhecimento adquirido com a pesquisa, a possibilidade de dialogar com os autores 

consultados, a oportunidade de conhecer as diferentes visões dos alunos do curso.  

As reflexões feitas aqui, revelam que para ser professor pedagogo a pesquisa 

precisa fazer parte do cotidiano, e perpetuar-se por toda a carreira.  

Apesar das limitações de toda pesquisa, a reflexão gerada pela 

realização de todas as etapas deste Trabalho de Conclusão de Curso, além de 

possibilitar um aprendizado significativo sobre o assunto estudado, foi uma 

oportunidade especial de dar passos iniciais na pesquisa, o que, sem dúvida, é de 

fundamental relevância para nossa formação de pedagoga, professora, 

pesquisadora e, acima de tudo, de educadora. 
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Apêndice 01 
 

Instrumento de consulta aos alunos 
 
Caro(a) colega, 
 
Este questionário faz parte da minha coleta de dados para a realização do meu TCC 
(Trabalho de Conclusão de Curso), no curso de Pedagogia da UEL, que desenvolvo 
sob orientação da Professora Maura M. Morita Vasconcellos, cujo título é A 
realização do trabalho de conclusão de curso: a perspectiva dos alunos do curso de 
pedagogia da UEL. O objetivo é discutir e analisar a realização do TCC no curso de 
pedagogia da UEL, buscando seus significados e contribuições na formação, na 
perspectiva de seus alunos. Para tanto, agradeço sua colaboração, que é muito 
importante.  
 
Comprometo-me a manter total anonimato em relação aos seus dados assim como 
lhe asseguro o direito de, a qualquer momento, retirar seu consentimento para uso 
das informações coletadas. 
 
 
 

Em         /        / 2010 
__________________________ 

Cilene Marcondes Dias 
 
 
Por favor, responda as questões abaixo e se necessário utilize o verso da folha. 
 
 
1-Você conseguiu terminar seu TCC? 
(     ) Sim    (     ) Não 
 
Justifique sua resposta: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
2-Qual(is) a(s) condição(ões) que você indica como dificultadora(s) para realização 
do TCC? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3-Em que ponto da realização da monografia você sentiu mais dificuldade e por 
quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



 55 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4- Há coerência entre o que é ensinado na disciplina de pesquisa e as orientações 
recebidas para a realização do trabalho? 
(     ) Sim    (     ) Não 
 
Justifique sua resposta: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
5-A realização do TCC trouxe contribuição (ões) para sua formação?  
(     ) Sim     (     ) Não 
 
Em caso positivo, qual(is) foi(ram) esta(s) contribuição(ões)? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 Em caso negativo, justifique sua resposta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


