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RESUMO 

 
A partir da última década é consenso na academia que a pesquisa deve ser um dos 
pilares da formação de professores, considerando-se a complexidade do trabalho do 
professor. O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é analisar a importância 
da pesquisa na formação do pedagogo, enfocando o processo de construção do 
TCC e sua importância na opinião dos alunos do curso de Pedagogia. Para a 
realização desse trabalho percorreu-se um caminho histórico, retomando-se a 
formação de professores no Brasil e situando a importância que a pesquisa foi 
assumindo nesse processo. Em termos de metodologia empregou-se uma pesquisa 
básica de caráter exploratório em que se utilizou como instrumento de coleta de 
dados um questionário semi-estruturado aplicado a alunos do 4º. ano  do curso de 
Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, em que os dados colhidos 
apontam que em épocas anteriores o Trabalho de Conclusão de Curso não tinha o 
valor fundamental como se tem hoje em nossos dias. Em termos de fundamentação 
teórica baseou-se, principalmente, nas obras de Tanury (2000) e Piassa (2006). O 
estudo permitiu concluir que o Trabalho de Conclusão de curso, como espaço 
específico de pesquisa, é considerado bastante importante pelos estudantes de 
Pedagogia, apesar de algumas dificuldades encontradas para sua realização. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Pesquisa. Trabalho de conclusão de 

Curso. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Analisar o aproveitamento do Trabalho de Conclusão de Curso no curso de 

Pedagogia, é refletir sobre o ensino e pesquisa proporcionados nesta graduação, o 

TCC é uma construção intelectual do aluno - autor, que revela sua leitura, reflexão e 

interpretação sobre o objeto de pesquisa escolhido. 

Com as atuais exigências advindas das mudanças na realidade social, da 

Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), 

as diretrizes de muitos cursos de graduação em licenciaturas, pretendem formar 

profissionais que tenham a pesquisa como parte de seu perfil profissional, que sejam 

os chamado “professores pesquisadores”. 

Diante do exposto, nosso objetivo neste Trabalho de Conclusão de Curso é 

analisar a importância da pesquisa na formação do pedagogo, e para tanto 

enfocaremos mais diretamente a experiência dos estudantes com a produção do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), por ser uma experiência de pesquisa pela 

qual todos os estudantes do curso passam necessariamente. 

Para fazermos esta análise, no primeiro capítulo vamos discorrer sobre a 

história da educação no curso de pedagogia, visando encontrar hoje em nosso 

processo educacional as transformações que levaram este curso a valorizar a 

pesquisa na formação docente, e a relevância da construção dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso na vida dos estudantes de Pedagogia, bem como refletir sobre 

os desafios de ser professor após todos esses processos. 

No Segundo Capitulo deste trabalho trazemos dados obtidos em pesquisa 

qualitativa – interpretativa a cerca do aproveitamento do TCC na vida do futuro 

profissional pedagogo, pontuando questões como: a escolha do tema e a influência 

em sua formação, as limitações no desenvolver de sua pesquisa, o tempo disponível 

para o estudo dentre outros. 

Desta forma esta pesquisa pretende refletir sobre as breves impressões 

recolhidas acerca desta experiência que, para muitos são considerado um grande 

desafio devido o teor de responsabilidade que esta representa, e o propósito de 

incitar os leitores que entrarem em contato com este trabalho, sobre a importância 

da pesquisa de Conclusão de Curso, e os benefícios que podem acarretar para sua 

formação profissional docente.  



 

 

  

 

 

 
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL, UM BALANÇO HISTORICO DO 
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2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL, UM BALANÇO HISTORICO DO 

PERÍODO COLONIAL ATÉ A DÉCADA DE 40 
 

Para se discorrer sobre a formação de professores no Brasil consideramos 

necessário fazer uma viajem ao tempo, sobre as etapas educacionais e os 

processos em que o professor foi sendo inserido e como foi se caracterizando sua 

profissão no tocante às transformações sociais e históricas. 

A História da educação formal inicia-se no Brasil com a chegada dos 

Portugueses, que ao colonizar as terras encontradas expressou também costumes, 

culturas e padrão educacional advindos de sua sociedade. Tal evento se deu no 

contexto da Idade Média, tempo no qual suas escolas apresentavam uma pedagogia 

voltada aos valores e interferências da igreja, Saviani (2008). Assim, a educação 

escolar brasileira tem início com a chegada dos jesuítas que organizaram os 

primeiros colégios. 

Os padres da companhia de Jesus se incumbiram de exercer a função de 

professores, educar, e alfabetizar os indígenas e colonos, para inseri-los na cultura 

européia. 

De acordo com Oliveira (2011), os jesuítas fundaram os primeiros nortes 

educacionais, organizaram uma rede de ensino apesar do controle de Portugal e sua 

postura contra a educação dos colonos. Davam continuidade à língua portuguesa 

tanto para os filhos dos colonos como para os filhos dos indígenas contribuindo 

então para a homogeneidade da língua no território brasileiro, apesar de suas 

práticas educacionais domesticarem o povo indígena em seus costumes.  

Os jesuítas eram professores com especial talento e formação, dominavam 

profundamente os conteúdos a serem ensinados, bem como tinham condições de 

estudar a cultura local para nela interferir. Mesmo com sua expulsão, o que 

prevaleceu no Brasil após sua saída foi a cultura disseminada por eles. 

Atuaram com sua pratica pedagógica por 210 anos, ou seja, de1549 até 

1759, quando se deu a expulsão dos mesmos pelo Marques de Pombal, foram 

praticamente os únicos educadores do Brasil nesse momento. (OLIVEIRA, 2011). 

Do período que data de 1759 até 1827, temos a representação das Aulas 

Régias e da Reforma Pombalina, imposta pelo Marques de Pombal, com a primeira 

tentativa de instaurar uma escola pública no Brasil. 
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As reformas Pombalianas contrapõem-se ao predomínio das idéias 
religiosas e, com base nas idéias laicas inspiradas no Iluminismo, 
instituem o privilégio do estado em matéria de instrumentação, 
surgindo, assim a nossa versão de educação pública estatal”. Mas 
também nesse caso a responsabilidade do estado se limitava ao 
pagamento do salário do professor e ás diretrizes curriculares da 
matéria a ser ensinada, deixando a cargo do próprio professor a 
provisão das condições materiais relativas ao local, geralmente sua 
própria casa , e a sua infra- estrutura, assim como os recursos 
pedagógicos a serem utilizados no desenvolvimento do ensino. 
(SAVIANI, 2011, p. 17). 
 

De acordo com Gomide e Vieira (s/d), as aulas régias eram comandadas por 

professores, que só se deixavam suas cadeiras por morte ou por vontade, sendo 

que deles não era exigido a apresentação de qualquer diploma ou comprovante que 

os habilitasse para o cargo.  

O Império foi marcado por uma educação tímida, limitada às classes mais 

abastadas, mas com algumas inovações, como por exemplo, a criação das primeiras 

escolas de formação de professores. 

Em 1827, recomeça- a se emoldurar na historia da educação do Brasil uma 

forma mais institucionalizada de ensino, e um dos principais desenvolvimento da 

mesma, que foi a formação do corpo de professores.Todo este processo de ruptura 

com o ensino dominando antes pela igreja e que agora adotava os moldes laicos, 

vem de uma educação que já estava sendo refletida  na época do iluminismo e 

projetada em nosso país  que segundo (TANURI, 2000, p. 02). 
 
É verdade que os movimentos da Reforma e Contra-Reforma,ao 
darem os primeiros passos para a posterior publicização da 
educação, também contemplaram iniciativas pertinentes à formação 
de professores. Mas somente com a Revolução Francesa concretiza-
se a idéia de uma escola normal a cargo do Estado, destinada a 
formar professores leigos, idéia essa que encontraria condições 
favoráveis no século XIX quando, paralelamente à consolidação dos 
Estados Nacionais e à implantação dos normais. 

 

É importante frisar que esse pensar na formação do profissional docente a 

partir dessa época no Brasil até a metade do século XX, sofrera grandes mudanças, 

tanto na forma como os professores eram preparados, como nas atribuições que 

iriam desenvolver em sua profissão. 
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O primeiro lugar a se oferecer o curso normalista foi a escola de Niterói no 

Rio de Janeiro no ano de 1835, a partir da qual outras começaram a se fundar para 

ofertar cursos de formação de professores. 

A formação inicial se direcionava para os homens e posteriormente no final 

do século XIX e inicio do século XX, para as mulheres, Piassa (2006). Os moldes 

republicanos positivistas da época repercutiam na educação de mulheres que faziam 

o curso normal e esta corrente defendia que a educação escolar era uma extensão 

da educação advindas do lar, dando à figura da professora uma imagem materna, 

de uma mulher acolhedora, que proveria não somente o ensino, mas a educação e 

os bons costumes para o período da infância.  

Segundo Piassa (2006, p. 26):  
 
O ensino feminino nessa época apareceu como resultado da 
iniciativa partícula, mesmo assim de forma incipiente. A maior parte 
das mulheres desse período era analfabeta. Uma pequena parcela 
era educada em casa por preceptores ou pelos próprios familiares, 
aprendendo boas maneiras, prendas domésticas e as primeira letras; 
e uma porcentagem mínima da população feminina chegava aos 
cursos secundários, porém , sem muito aprofundamento no que se 
refere aos conteúdos. Tais cursos não eram obrigados a preparar 
para o nível superior como eram os cursos freqüentados pelos 
homens. 
 

Percebe-se que nesse contexto, o ensino era permeado por uma 

preocupação com a moral e os bons costumes para as crianças, ao mesmo tempo 

em que se transmitiam os conteúdos escolares. Analisa-se também, um caminhar a 

passos curtos da formação de professores, uma vista que não havia grandes 

preocupações com conteúdos voltados á profissionalização da professora, mas 

acima de tudo com a formação da mulher bem preparada para seu principal papel 

social de mãe e esposa. 

Com a virada para o século XX, e as atenções dadas aos estudos de 

Pestalozzi nos EUA, desde o século XIX, de acordo com Piassa (2006), as escolas 

públicas desde o inicio da república, especialmente as de São Paulo, começam a 

dar uma ênfase à formação dos professores. 

É indubitável ressaltar que no século XIX e XX a educação no mundo em 

nosso país, com a revolução industrial sofre maiores transformações, começa-se a 

perceber a importância da educação para o mundo profissional, a sociedade 
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capitalista, pregando os moldes neoliberais alçam um novo projeto de educação, 

tendo a escola como um lócus fundamental para nova ordem contemporânea. 

 

Apesar de partir de fundamentos humanísticos e científicos que 
embasaram a escola tradicional, esta exerceu duas funções bastante 
específicas: preparar os trabalhadores para a aceitação dos novos 
ritmos, espaços e modos de produção no interior das industrias, 
objetivando intensificar a produtividade e incutir –lhes uma identidade 
de trabalhador fabril, de forca de trabalho; e ocupar-se das crianças 
cujo pais saiam de casa para ingressar no sistema de produção 
fabril, trabalhando fora de casa e da comunidade (NADAl, 2009, p. 
270). 

 

A citação acima foge um pouco do objeto deste tema que é verificar a 

historia da educação de professores no Brasil, mas ela é profícua no sentido de que 

marca a presença de uma escola que se fixa e vem exigir um novo projeto de 

educação, com a forte presença de professores, sendo totalmente diferente dos 

períodos anteriores, em que as tentativas não se findavam e a educação se  pautava 

no seio do lar, sendo e agora devido a industrialização e ao capitalismo tudo se 

remodela. 

O fervor do processo de industrialização e a formação da classe média nos 

anos vinte vem marcar a necessidade de um processo educacional não somente 

para os trabalhadores estarem se alfabetizando e se especializando para o mundo 

capitalista industrial, mas também tinha em seu fundo os interesses políticos que 

investiam nesta educação não somente para a manutenção desses trabalhadores, 

como afirma Piassa (2006, p. 24), a burguesia industrial emergente viu na 

alfabetização das massas um instrumento para mudar o poder político e derrotar as 

oligarquias rurais. 

Em 1930 é elaborado, no contexto do primeiro evento Manifesto dos 

Pioneiros com o ideário escolanovista, Gomide e Vieira, salienta que 

pedagogicamente este ideário escolanovista, tinha tradição humanista e se 

incorporou no pensamento pedagógico e influenciou a formação de professores  no 

Brasil , baseados na psicologia e em  outras ciências. 
 
As idéias escolanovistas, bem como as reformas nos sistemas 
educacionais de alguns Estados, promovidas pelos Pioneiros trazem 
o desejo de democratizar a educação básica, entendida como o 
Ensino Primário, e a preocupação com a formação dos professores. 
Moreira (1990) destaca que os escolanovistas defendiam a difusão 
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de um mínimo de cultura escolar de qualidade a toda a população. 
Enfatizavam a importância de métodos didáticos pautados nas 
ciências humanas. Para eles, a educação era um veículo integrador 
das novas gerações ao mundo em constantes transformações. 
Nesse contexto, a escola seria o locus privilegiado para promover 
essa integração. (PIASSA, 2006, p. 25). 

 

Apesar de todo o ideário da escola nova pautar a nossa educação como 

algo inovador e integrador, nosso país seguia ininterruptamente os moldes 

europeus, e a educação tinha dois pólos de realidades sociais, para as elites, a 

formação era geral, e para os abastados, o destino era os cursos profissionalizantes. 

Segundo Nadal (2009), este caráter acima descrito já rondava a educação 

européia antes mesmo dos séculos XVIII, e de acordo com ela o projeto educacional 

embora sempre fosse marcado com boas intenções com a modernidade e a 

revolução industrial crescente fazia com que a escola viesse acentuar ainda mais as 

divisões de classes sociais. 

Continuando a seguir os moldes iluministas ditados pelas grandes potencias, 

o Brasil em relação à formação de professores na pós-segunda guerra remodela 

seus projetos educacionais. 

 Segundo Gomide e Vieira (s/d). 
 
O debate se dirigia no sentido de construir um sistema nacional de 
ensino, destacando as escolas primárias sob a égide do governo 
central. Na verdade, era uma tendência dominante já adotada na 
Europa. No geral, o estado brasileiro se consolidou visando a pensar 
pela primeira vez na História da Educação do Brasil, sua economia, 
sua inserção no desenvolvimento capitalista, sobre sua própria 
educação e conseqüentemente sua política para a formação de 
professores (GOMIDE; VIEIRA, s./d., p. 3842). 

 

O processo de formação de professores até o início da década de 40, ainda 

era muito tímido, pois atingia uma pequena parcela da população, e iniciou-se em 

nível médio, apesar de, o Manifesto dos Pioneiros trazer a necessidade de formação 

de professores com nível superior.  

Vale ressaltar que apesar dos investimentos tímidos na educação e 

formação de professores na década de 40 de acordo com Piassa (2006), esta fora 

marcada pela inserção das Leis orgânicas para a formação de professores, e pela 

forte vontade de eliminar o dualismos educacional existente na época, no intuito de 

promover nas décadas seguintes formação profissional adequada, já que o Brasil 
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necessitava formar seus próprios professores sem importá-los como fazia antes da 

segunda Guerra Mundial. 

 

2.1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NAS ESCOLAS NORMAIS NA DECÁDA DE 50 E 60 

 

Com as leis Orgânicas de ensino provenientes da década de 40, a 

profissionalização de docentes se torna mais acentuada, com o abono do Decreto-lei 

8.530 de 1946 (ROMANELLI, 2007). 

Apesar da preocupação com a formação profissional dos docentes, havia 

uma dualidade na formação das escolas normais, que segundo Piassa (2006, p. 28): 
 
1. Num primeiro ciclo, destinado a formar os professores regentes 
do ensino primário, com duração de quatro anos e funcionava nas 
escolas normais regionais;  
2. Num segundo ciclo, destinado a formar o professor primário, com 
duração de três anos e funcionava nas chamadas Escolas Normais 

 

Segundo Tanuri (2000), o decreto lei evidenciou a uniformidade na formação 

de profissionais docentes, nos vários estados, mas protagonizava um nível de 

escola normal, que era totalmente ligada para a profissionalização sem o intuito de 

promovê-los ao ensino superior. 
 
A formação de professores é encarada como objeto de uma “escola 
profissional” e não apenas de um curso, uma vez que se exigia que 
cada escola normal mantivesse um grupo escolar, um jardim-de-
infância e um ginásio oficialmente reconhecido; quanto às escolas 
normais regionais, elas deveriam manter duas escolas isoladas. As 
Leis Orgânicas ampliaram a reduzida articulação existente no ensino 
brasileiro, na medida em que articularam o primeiro ciclo da escola 
secundária com todas as modalidades de escolas de segundo ciclo, 
inclusive a normal. Quanto ao segundo ciclo, apenas o secundário, 
como via privilegiada, possibilitava o ingresso em qualquer dos 
cursos superiores; os segundos ciclos dos ramos profissionalizantes 
só se articulavam com cursos superiores a eles diretamente 
relacionados. No caso do curso normal, a articulação somente 
ocorria com alguns cursos das Faculdades de Filosofia, sendo 
“possível admitir que do ponto de vista do legislador haveria um 
caminho ‘natural’ oferecido ao professor primário: do ensino das 
crianças ao ensino dos adolescentes”. (TANURI, 2000, p.16). 
 

Tanuri (2000) cita, que houve também por partes dos estados através da Lei 

Orgânica, a intenção de promover hegemonia entre as escolas normais de formação 
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de professores, porém, em São Paulo e na Bahia não havia diferenças muito 

marcantes, a dualidade de instituições formadoras como Escola Normal, e escolas 

normais regionais, foi mantida por um bom tempo, e a tentativa de se instaurar um 

curso Normal Superior foi vista apenas em 1959 pelo estado de Goiâna, que por sua 

vez, funcionou por dois anos, mas devido a lei não conseguiu se efetivar. 
 
Tal curso – com o currículo praticamente idêntico ao dos cursos de 
Pedagogia da época – chegou a funcionar por dois anos, quando a 
lei que o criou foi declarada inconstitucional, com base no argumento 
de que era exclusiva competência das Faculdades de Filosofia a 
formação de professores em nível superior. (BRZEZINSKI, 1987; 
CANEZIN; LOUREIRO, 1994 apud TANURI, 2000, p. 17). 

 

Em 1960, com a Lei de Diretrizes e bases nº4024/61, houve-se a 

equiparação dos níveis de ensino normal e secundaristas, ao direito de ingresso aos 

cursos de nível superior, mas ainda assim havia dualidades e barreiras dentro de 

seus currículos, não havendo muitas mudanças, a não ser o apontamento de uma 

nova saída para o ingresso ao ensino superior. 
 
O Curso Normal, enquanto parte do ensino secundário, também teve 
o direito à equivalência. Continuou acontecendo nas escolas normais 
e nos institutos de educação. A preparação de professores regentes 
(que antes era realizada no chamado Primeiro Ciclo, de nível 
Ginasial, também denominado “Normal Regional�) continuou 
acontecendo nas “Escolas Normais Ginasiais” em quatro anos, e as 
“Escolas Normais Colegiais” passaram a habilitar o professor 
primário em três anos, como era antes. Os institutos de educação 
continuaram a oferecer os mesmos cursos que já vinham 
oferecendo, acrescentando-lhes a possibilidade de habilitar os 
professores para ministrar aulas nas escolas normais, seguindo as 
normas estabelecidas para os cursos pedagógicos das faculdades de 
filosofia, ciências e letras. (PIASSA, 2006, p. 33). 
 

De acordo com Pimenta (1996, p. 7) o curso de Pedagogia, passa a formar 

bacharéis e licenciados, com o parecer nº CEF 251/62 e junto com o parecer nº 

292/62 regulamentando as demais licenciaturas, sendo assim, o pedagogo passa a 

ser um professor generalista, ou seja, direciona suas aulas para varias disciplinas 

dos então cursos normais e ginasiais. 

Apesar de, serem aprovadas algumas leis para o ensino e formação de 

profissionais docentes ao longo dos anos 50 e 60, fora percebido o 

descontentamento dos professores em relação a sua profissão e formação. 
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Os professores começam a sentir a queda de seu prestígio e a falta 
de valorização enquanto profissional. Essas questões se manifestam 
na degradação de sua renda, somada à acomodação, à relativa 
passividade, à falta de preparo para ensinar os alunos das classes 
populares. Estes, nesse contexto, começam a adentrar em maior 
número à escola, e a participar de um sistema de ensino que se 
mostrava bastante precário por todo o país, salvo algumas escolas 
dos centros mais desenvolvidos. A escola, portanto, não conseguia 
cumprir nem o mínimo na formação do cidadão brasileiro, e isso fica 
evidente nos altos índices de evasão e repetência. (PIASSA, 2006, p. 
33). 
 

Com o Golpe Militar de 1964, aconteceram mudanças no ensino, no 

sentindo de elevar a educação do país, acabando com o índice de analfabetismo e 

evasão que se acentuava devido à falta de escolas e professores competentes, 

neste ínterim, a política militar difundia idéias de que “a função dos estudantes seria 

estudar e dos professores ensinarem” (PIASSA, 2006). 

Conforme se observa, entre estas duas décadas houve várias mudanças no 

ensino e na formação de professores, sendo elas tanto para o ensino como para a 

profissionalização do docente, não deixando de acentuar que por mais que se 

obteve o acesso profissionalizante ao ensino superior, isto não mudava as 

condições salariais, a falta de preparação para os docentes. 

 

2.2 AS DÉCADAS DE 70 E 80 – O CURSO DE MAGISTÉRIO 

 

As décadas de 70 e 80 foram marcadas por intensas mudanças no ensino, 

sendo elas caracterizadas principalmente pela política militar, e acordos entre MEC- 

USAID, e intensas mudanças provocadas pela lei 5.692/71 devido ao discurso de 

modernização implantado pelo governo no intuito de promover o avanço do país. 

(PIASSA, 2006). 

Com as modificações ocorridas no ensino de 1º e 2º graus houve a 

descaracterização profissional da escola normal, sendo anexada no ensino de 

segundo grau para habilitação profissional. 
 
A Lei 5.692/71, que estabeleceu diretrizes e bases para o primeiro e 
o segundo graus, contemplou a escola normal e, no bojo da 
profissionalização obrigatória adotada para o segundo grau, 
transformou-a numa das habilitações desse nível de ensino, abolindo 
de vez a profissionalização antes ministrada em escola de nível 
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ginasial. Assim, a já tradicional escola normal perdia o status de 
“escola” e, mesmo, de “curso”, diluindo-se numa das muitas 
habilitações profissionais do ensino de segundo grau, a chamada 
Habilitação Específica para o Magistério (HEM). Desapareciam os 
Institutos de Educação e a formação de especialistas e professores 
para o curso normal passou a ser feita exclusivamente nos cursos de 
Pedagogia. (TANURI, 2000, p. 20). 

 

O profissional docente desta época formado pela HEM, recebia o titulo de 

Técnico de Magistério, sendo esta mudança acima caracterizada pela política 

educacional vigente, que pautava suas bases no modelo pedagógico americano 

tecnicista, que por muito tempo devido seus nortes educacionais prejudicou a 

educação alienando-a, esta proposta priorizava a esquematização das idéias, 

refletindo a economia de vocabulário, de organização do pensamento em frases de 

forma reduzida e causando grandes prejuízos no aspecto redacional dos alunos. 

(PIASSA, 2006). 

Já o professor (as), que sentiam a necessidade de uma formação mais 

avançada, complementar seus estudos e expandir o seu currículo tinha a opção, 

como foi mostrado na sessão anterior, de ingressar no ensino superior fazendo o 

curso de Pedagogia se quisesse dar continuidade à formação na área de educação 

ou fazer outro curso superior. O curso de Pedagogia nestas décadas também 

passou transformações, sendo efetuadas novas reformulações em seu currículo.  
 
Entre as reformas do regime militar, a reordenação do ensino 
superior, decorrente da Lei 5.540/68, teve como conseqüência a 
modificação do currículo do curso de Pedagogia, fracionando-o em 
habilitações técnicas, para formação de especialistas, e orientando-o 
tendencialmente não apenas para a formação do professor do curso 
normal, mas também do professor primário em nível superior, 
mediante o estudo da Metodologia e Prática de Ensino de 1o Grau. 

 

Outros pontos importantes a se destacar neste período são o tempo de 

formação para o exercício do magistério, que segundo Tanuri (2000, p. 21) 
 
a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 
2º grau, realizada no mínimo em três séries;  
b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de 
grau superior, representada por licenciatura de curta duração;  
c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica  de nível 
superior, correspondente à licenciatura plena. 
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Essas fragmentações caracterizou ao longo da década de 70 à 80, o 

esvaziamento profissional dentro das habilitações oferecidas na época , já que, cada 

área de habilitação do magistério, se detinha de seus conteúdos específicos, 

excluindo outros que se faziam necessários para a prática pedagógica. Conforme 

coloca Tanuri (2000), muitas críticas no final da década de oitenta envolveram a 

prática do magistério, devido a sua descaracterização, e falta de preparo docente, 

houve uma queda na procura do curso, que apresentava inabilidade de conciliar 

teoria e prática. 

Com isso, surgiram novos processos de reformulações, para tornar o curso 

de magistério apto para a formação de profissionais docentes, o MEC em 1985-1986 

com a Coordenadoria de Ensino de Segundo Grau e a Coordenadoria de Ensino de 

Segundo Grau e o Centro nacional de Aperfeiçoamento de pessoal para a formação 

profissional (CENAFOR), veio implantar o projeto para o desenvolvimento do 

magistério, com melhorias significativas, as quais, foram estendidas ao curso de 

Pedagogia.  
 
Modificando-se a sua estrutura básica de conformidade com algumas 
medidas consensuais entre os  educadores. Assim, eliminou-se a 
compartimentação no interior do curso, organizando-o em um só 
bloco, com vistas à preparação do professor da pré-escola à 4a série 
do 1o grau; procurou-se resgatar a especificidade do curso, 
definindo-se seu início já a partir da 1a série do 2o grau; recuperou-
se a unidade de alguns componentes curriculares, antes 
fragmentados em função dos “aprofundamentos”; ampliou-se o 
conteúdo destinado à instrumentação pedagógica. Ademais, fixaram- 
se instruções minuciosas explicitando-se a necessidade de 
contextualizar o ensino, de articular o conteúdo das diversas 
disciplinas, de tornar efetiva a prática de ensino. Tais medidas foram 
incorporadas também aos cursos dos CEFAMs, iniciados em 1988, 
acrescentando- se a elas “medidas especiais” já historicamente 
reivindicadas: a presença de um coordenador pedagógico em cada 
unidade; o pagamento de horas-atividade e horas de trabalho 
pedagógico aos docentes; a disponibilidade de maiores recursos 
materiais e didáticos. Finalmente, ao esforço desenvolvido para 
melhorar a formação dos professores para as séries iniciais deve ser 
acrescentada a progressiva remodelação pela qual passou o Curso 
de Pedagogia a partir dos anos 80, de modo a procurar adequar-se 
também à preparação do professor para as séries iniciais, tarefa 
essa que vinha desempenhando sem estar devidamente 
instrumentado. (TANURI, 2000, p. 24). 

 

Partindo para a formação docente no curso de Pedagogia, o levantamento 

histórico que Tanuri (2000), faz em relação ao curso, se depara com os moldes de 
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ensino atuais, pois ao final da década de 80 e inicio dos anos 90, o curso de 

pedagogia também se configurou em habilitações, no sentido que, ao adentrá-lo, a 

formação era direcionada tanto para a formação pedagógica e atuação técnica como 

para formação de profissionais para séries inicias da educação infantil. 

Como percebemos, podemos fazer relação com o curso de magistério e o 

curso de Pedagogia, porém, algumas condições prescritas nas Leis de décadas 

anteriores ainda são aplicáveis ao curso de magistério, tendo em vista que, 

continuam incompletos no sentido teórico de sua formação, fazendo-se necessário 

que o professor faça o curso de Pedagogia. Os cursos de Pedagogia no decorrer da 

década de 90 até os dias atuais passou por mudanças, inclusive de caráter político: 

teve que enfrentar a quase substituição pelos cursos de Normal Superior com 

formação direcionada à educação infantil, séries inicias, teve que fixar diretrizes em 

meio a muitas discussões e projetos diferentes de formação, solidificou a questão da 

formação do docente para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais, e continuou 

sendo opção para os cursos de formação docente em nível médio; substituiu as 

antigas habilitações específicas por uma formação genérica em gestão escolar que 

não mais se constitui em habilitação. Além disso, generalizou-se o curso 

carregando-o também de disciplinas e saberes, dentre eles a pesquisa, 

institucionalizada pelo desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso. 

 

2.3 O CURSO DE PEDAGOGIA COM MAIS PROFUNDIDADE 
 

A Lei de Diretrizes e Bases e as transformações ocorridas no contexto social 

e produtivo mais amplo trouxeram a necessidade de formação do professor em nível 

superior. Necessidade a qual, fora enunciada no Manifesto dos Pioneiros de 1932 

como assinala Tanuri (2000), mas, somente a partir das transformações no sistema 

produtivo da última década do século XX é que essa necessidade passa a ser 

reconhecida pelo sistema educacional em suas várias esferas administrativas. 

O modelo toyotista de trabalho1 trouxe a necessidade da formação de 

profissionais com alto nível de abstração. Tal formação deveria ocorrer na escola, 

                                                        
1 TOYTISMO: o modelo Toyotista de trabalho veio para eliminar modelos concebidos antes, para 
superar a produção em massa acabando com os desperdícios, potencializando as forças de trabalho, 
promovendo trabalho em equipe, a qualidade do trabalho, flexibilização do trabalhador (BATISTA, 
p.10). 
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uma vez que exigem um certo tempo, não sendo possível ao indivíduo desenvolver 

em cursos rápidos de treinamento como acontecia no modelo anterior. Por outro 

lado, o processo de democratização da escola trouxe para seu interior alunos que 

fugiam do perfil “pedagogicamente perfeito”, não sendo possível resolver todos os 

problemas da sala de aula e da escola com “receitas” ou manuais pedagógicos. 

 Sendo assim, o pedagogo, independentemente do espaço de atuação 

deveria adquirir saberes científicos, conforme Enguita (2005), são saberes 

desenvolvidos no sentido de lidar com problemas da realidade por meio da busca, 

da pesquisa, de um olhar científico localizando o problema e abordando-o de forma 

rigorosa e radical. Ao curso de Pedagogia é colocada a responsabilidade pela 

aquisição desses saberes. Mas nem sempre foi assim como já mencionamos. A 

história do curso de Pedagogia vai de uma formação de caráter técnica para uma 

formação de caráter profissional, como veremos a seguir. 

O curso de pedagogia foi criado em 1939 na universidade Nacional do Brasil 

(UNB). Sua criação decorreu da necessidade da criação de um sistema educacional 

brasileiro que por sua vez começou a ser implantando em função de um novo 

projeto social elaborado por Getulio Vargas e seus apoiadores, no sentido de tornar 

o Brasil um país industrial e urbano. (ROMANELLI, 2007). 

 O curso foi criado para formar técnicos pedagógicos que atuariam nas 

secretarias de educação de vários estados e municípios. Era um curso de 

bacharelado em essência, e para ser professor de Escola Normal, o acadêmico tinha 

que fazer mais um ano de curso de disciplinas pedagógicas. (TANURI, 2000). 

Como percebemos, houve um avanço e muitas mudanças na formação 

profissional do professor ao longo dos anos em nosso país, e mudanças 

significativas no curso de pedagogia, o ano 1980 marca um outro momento no 

curso. 
 
Atentas às exigências do momento histórico, já no início da década 
de 1980, várias universidades efetuaram reformas curriculares, de 
modo a formar, no curso de Pedagogia, professores para atuarem na 
educação pré-escolar e nas séries iniciais do ensino fundamental. 
Como sempre, no centro das preocupações e das decisões, estavam 
os processos de ensinar, aprender, além do de gerir escolas. O 
Curso de Pedagogia, desde então, vai amalgamando experiências de 
formação inicial e continuada de docentes, para trabalhar tanto com 
crianças quanto com jovens e adultos.  
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O curso de Pedagogia na década de 80 do século vinte se apresentava, 

como um complexo de habilitações de acordo com as necessidades de cada região, 

e de cada instituição. Tal diversidade comprometia em grande parte a identidade do 

curso, Brasil (2005). Brito também faz esta análise, afirmando que o curso de 

Pedagogia apresenta, 
 
 [...], notória diversificação curricular, com uma gama ampla de 
habilitações para além da docência no Magistério das Matérias 
Pedagógicas do então 2º Grau, e para as funções designadas 
como especialistas. Por conseguinte, ampliam-se disciplinas e 
atividades curriculares dirigidas à docência para crianças de 0 a 5 
anos e de 6 a 10 e oferecem-se diversas ênfases nos percursos de 
formação do pedagogo, para contemplar, entre muitos outros temas: 
educação de jovens e adultos; a educação infantil; a educação na 
cidade e no campo; atividades educativas em instituições não 
escolares, comunitárias e populares; a educação dos povos 
indígenas; a educação nos remanescentes de quilombos; a 
educação das relações étnico raciais; a inclusão escolar e social das 
pessoas com necessidades especiais, dos meninos e meninas de 
rua; a educação a distância e as novas tecnologias de informação e 
comunicação aplicadas à educação (BRITO, s./d., p. 2). 

 

Conforme foi iniciado o debate sobre esta questão de agregação de 

habilitações no curso de pedagogia no penúltimo parágrafo do capitulo 2.2, 

percebemos na citação acima este caráter generalista que o curso agrega, e que 

ainda e alvo de criticas em relação à teoria e práxis que proporciona. 

A partir dessas inquietações em relação à teoria e prática e a carga de 

conteúdos anexados ao curso, em meados dos anos oitenta e começo de noventa 

novas reivindicações começa a surgir dentro da Pedagogia, curso que dava 

seqüência profissional aos professores formados no magistério, como também aos 

não formados, no intuito de buscar um estatuto e uma roupagem para o curso, 

norteando o que, e como deveria ser aprendido e levado para pratica docente, 

levando a protesto muitos educadores por melhoras em sua grade e estrutura e por 

sua identidade de pedagogo. 
 
As questões básicas foram discutidas e desenvolvidas nos encontros 
nacionais, sob a coordenação da Comissão Nacional de 
Reformulação dos Cursos de Formação do Educador (CONARCFE) 
até 1990, quando a Comissão se transformou em Associação 
Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE). 
O que se vê é que a partir do  “Documento Final” (de 1983) é que 
não se mais questionou a Pedagogia enquanto curso, ou a sua 
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existência, mas outras questões permaneceram como a do 
profissional a ser formado neste curso e sua estruturação. 

 

 

Furlan também discute a questão da identidade do pedagogo, explicando 

que: 
 
a questão da identidade do pedagogo volta às discussões, aflorando 
impasses que não caminharam para uma redefinição da legislação 
sobre o assunto, mas sim tentaram conciliar a aplicação dos 
princípios firmados ao longo do processo. Em vista disto várias 
instituições passaram a iniciar processos de reformulação dos 
cursos, tentando 3870 amenizarem os efeitos do tecnicismo sobre a 
educação, e principalmente, sobre a formação dos professores. 
(FURLAN, s./d., p. 3869). 

 

Apesar das modificações ocorridas o curso ainda continuou com uma 

sombra sobre si no sentido de que a identidade profissional do Pedagogo ainda 

continuava incompleta, Furlan (s/d), no avançar dos anos noventa surge a definição 

de Lei de Diretrizes e Bases para o curso de Pedagogia em 1996, caracterizando um 

novo período de mudanças para a formação profissional docente, e chamando 

atenção para novas criticas e nortes dentro da área educacional. 
 
Chegou-se a conclusão que algo faltava, e que isto era um elemento 
fundamental para a solução do problema. E a questão da identidade 
do pedagogo não estava esclarecida, tanto que com a nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação em 1996, esta questão voltou a 
aflorar, quando a LDB 9394/96 introduziu novos indicadores, visando 
a formação de profissionais para educação básica, especialmente no 
artigo 62, que introduz os Institutos Superiores de Educação, ISEs, 
como um dos locais possíveis, além das universidades, de formação 
para professores para autuar na educação básica. No artigo 63 inciso 
I, inclui dentre as atribuições destes institutos a manutenção do curso 
normal superior para formação de docentes para educação infantil e 
séries iniciais do ensino fundamental, abrindo também a 
possibilidade de formação pedagógica aos portadores de diplomas 
de qualquer nível superior que quisessem se dedicar ao magistério 
na educação básica (art. 63, Inciso II). Essa lei contraria tudo o que 
estava sendo feito até o momento, e todas as discussões com os 
movimentos não foram levadas em consideração (FURLAN, s./d., 
3870). 
 

Se tratando agora da pesquisa que é de suma importância para o 

aprofundamento teórico no curso levando em consideração as tramitações ocorridas 

ao longo dos anos para remodelagem da grade do curso de Pedagogia como do 
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perfil do pedagogo,e do profissional docente, este é outro ponto que chama a 

atenção e merece destaque dentre o estudo deste capitulo, pois o esvaziamento da 

teoria no curso influencia diretamente a área da pesquisa, que dependerá das bases 

epistemológicas. 

Segundo Libâneo (2005), com a entrada das Diretrizes curriculares para o 

curso de Pedagogia, os fatores para o esvaziamento teórico do curso bem como o 

caráter generalista não fugiram das disposições da LDB DE 1996, as problemáticas 

ainda continuaram. 

 
Não faltará quem argumente que um professor bem formado pode 
ser um bom diretor ou um bom coordenador pedagógico, com base 
na idéia de se habilitar o especialista no professor. Não é verdade. 
Não há qualquer possibilidade real de se formar num só curso de 
2.800 horas, ao mesmo tempo, bons professores e bons 
especialistas. No limite, esse número de horas se presta a formar um 
ou outro desses profissionais. 

 

Ao todo o curso dispõe de 3200 horas sendo distribuídas em: 

 
Art. 7º O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária 
mínima de 3.200 
horas de efetivo trabalho acadêmico, assim distribuídas: 
I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência 
a aulas, realização de seminários, participação na realização de 
pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de documentação, 
visitas a instituições educacionais e culturais, atividades práticas de 
diferente natureza, participação em grupos cooperativos de estudos; 
II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente 
em Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando 
também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto 
pedagógico da instituição; 
III - 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em 
áreas específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação 
científica, da extensão e da monitoria. (BRASIL, 2006, p. 4). 
 

 

Como percebemos, para as atividades teóricas e práticas que 

envolvem a iniciação científica são dispostas apenas 100 horas, e das 2800 

presume-se retirar além dos estudos das outras áreas apontadas tempo também 

para a pesquisa, em relação ao trabalho de conclusão de curso que faz parte de 

formar o caráter do professor pesquisador conciliando a teoria e prática encontramos 

o seguinte: 
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1.6.3. Atividades complementares envolvendo o planejamento e o 
desenvolvimento progressivo do Trabalho de Curso, atividades de 
monitoria, de iniciação científica e de extensão, diretamente 
orientadas por membro do corpo docente da instituição de educação 
superior decorrentes ou articuladas às disciplinas, áreas de 
conhecimentos, seminários, eventos científico-culturais, estudos 
curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas modalidades 
e experiências, entre outras, e opcionalmente, a educação de 
pessoas com necessidades especiais, a educação do campo, a 
educação indígena, a educação em remanescentes de quilombos, 
em organizações não-governamentais, escolares e não-escolares 
públicas e privadas; estágio curricular que deverá ser realizado, ao 
longo do curso, em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, em disciplinas pedagógicas dos cursos de nível médio, 
na modalidade Normal e/ou de Educação Profissional na área de 
serviços e de apoio escolar, ou ainda em modalidades e atividades 
como educação de jovens e adultos, grupos de reforço ou de 
fortalecimento escolar, gestão dos processos educativos, como: 
planejamento, implementação e avaliação de atividades escolares e 
de projetos, reuniões de formação pedagógica com profissionais 
mais experientes, de modo a assegurar aos graduandos experiência 
de exercício profissional, em ambientes escolares e não-escolares, 
que amplie e fortaleça atitudes éticas, conhecimentos e 
competências, conforme o previsto no projeto pedagógico do 
curso.competências, conforme o previsto no projeto pedagógico do 
curso. (BRITO, s/d, p. 10). 
 

São 3200 horas acadêmicas dedicadas a estágio, pesquisa, iniciação 

cientifica produção de trabalho de conclusão de curso entre outras atividades 

extraclasse que venha complementar os conhecimentos teóricos científicos do 

curso. Na pesquisa de Cruz (2009) onde ela entrevista profissionais docentes que se 

formaram entre o período dos anos de 1930 e 1969, questões entre teoria, prática e 

pesquisa, são evidenciados nas falas dos entrevistados que apontam as diferençais 

didáticas e metodológicas que ocorreram no curso proporcionando o esvaziamento 

para teoria e falta de incentivo a pesquisa. 
 

No contexto da formação teórica obtida no curso, cinco aspectos 
apareceram de modo recorrente nos depoimentos, evidenciando a 
dinâmica predominante do curso em seus tempos iniciais: o domínio 
de grandes disciplinas com carga horária ampla, mas em número 
reduzido, facilitando o estudo aprofundado; a centralidade dos 
clássicos na formação; o trabalho com uma bibliografia 
predominantemente importada, exigindo dos alunos o domínio de 
diversas línguas; um alto grau de investimento no estudo para 
cumprir as exigências dos trabalhos acadêmicos; e a marca 
notadamente tradicional do curso, com aulas expositivas, trabalho 
meticuloso de interpretação dos textos e exames de arguição oral, tal 
como expressam as falas a seguir: 
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Percebemos as diferenças que Cruz cita acima em um dos depoimentos de 

sua entrevista abaixo. 

 
Naquele tempo, nós tínhamos que frequentar muito as bibliotecas, 
porque não havia muita bibliografia publicada no Brasil, e se não 
fosse assim não conseguíamos acompanhar o curso (...). Por 
exemplo, eu li O belo 
e o sublime, de Pestalozzi, na Biblioteca Municipal aos sábados, 
porque durante a semana o tempo era curto para tanta atividade do 
curso e também porque o curso já não era de um período só, sendo 
na parte da manhã e em algumas tardes. (Entrevistada L-60). 
(CRUZ, 2009, p. 08). 
 

Este estudo não pretende descaracterizar e somente pontuar o 

esvaziamento e a falta de incentivo à pesquisa, como suas problemáticas, mas vem 

através do estudo acima chamar a atenção para a parte que aqui consideramos 

mais delicada dentro desta grade de formação do curso de Pedagogia que ainda é 

tão generalista, que é o tempo cedido para se tornar o estudante de pedagogia em 

pesquisador. 

A pesquisa seja ela pela produção do trabalho de conclusão de curso, como 

a iniciação cientifica, é algo que deve ser incentivado desde os primeiros anos do 

curso, como podemos ver com o depoimento acima a grade da época da depoente 

facilitava para um maior incentivo a pesquisa, compreensão de textos, leitura, e 

escrita, nossa análise mostrará que muitos alunos estão em dificuldades nestes 

aspectos. 

O estudante de pedagogia ao estar entrando em contato com sua pesquisa 

final que resultará sua conclusão sobre uma área desejada tem como peso sobre 

seu trabalho duas vertentes que é a pesquisa científica e ser professor pesquisador 

que de acordo com Backes (d/p, 2008): 
 
no que diz respeito à finalidade ela aponta que a pesquisa 
acadêmica tem a preocupação com a originalidade, a validade e a 
aceitação pela comunidade científica. A pesquisa do professor tem 
como finalidade o conhecimento da realidade para transformá-la, 
visando a melhoria de suas práticas pedagógicas e a de seus 
colegas de profissão. Em relação ao rigor ela aponta que como o 
professor pesquisa sua própria prática ele encontra-se envolvido com 
seu objeto de pesquisa, diferentemente do pesquisador teórico. 

 

Iniciar-se  professor  pesquisador  principalmente  estando como discente no  
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curso de Pedagogia é um grande desafio, pois como percebemos as mudanças na 

grade do curso dispõe pouco tempo para leituras devido aos inúmeros estágios, e 

outras atividades. 

Ser Pesquisador segundo Backes (d/p, 2008), requer estar mergulhado com 

as problemáticas e questionamentos corriqueiros e a partir dos problemas 

levantados, da vontade de se transformar o lócus ou situação surja a pesquisa e a 

reflexão, dando, então ao docente um caráter de professor pesquisador. 

A reflexão sobre a pesquisa, a prática diária na profissão e outros elementos 

que caracterizam os novos apontamentos exigidos pela sociedade para com os 

docentes, baseiam-se na formação do professor-pesquisador.  

Segundo Libâneo (2008, p. 62): 
 
a potencialidade reflexiva, nesse sentido, é considerada, intrínseca 
do ser humano. É a capacidade de pensarmos sobre nossos atos, 
sobre as construções sociais, sobre as intenções, representações, e 
estratégias de intervenção. Supõe a necessidade de utilizar o 
conhecimento para mudar a realidade. 

 

O professor pesquisador, de acordo com Libâneo (2008), é o sujeito que 

pensa sua relação entre teoria e prática, age na sua realidade social, tem atitudes 

críticas sobre o contexto político e social vigente, e procura emancipar-se. 

Percebemos neste capítulo, que o curso de Pedagogia visto com mais 

profundidade, teve seus avanços, seus momentos de glória, a vontade dos que se 

comprometeram em estar tramitando por ele em construir uma identidade de 

pedagogo, e docente, como também a necessidade social de se formar dentro desta 

graduação, profissionais cada vez mais comprometidos com uma prática imbuída de 

reflexão e pesquisas. 

Evidencia-se também que apesar de todos os avanços e vontades para 

melhora significativa, o curso ainda necessita aprofundar-se mais em relação ao 

tempo disposto a pesquisa, e a formação de professores pesquisadores, pois 

analisando de forma crítica a situação atual para esta formação, é  sentido hoje que 

em meio a tantas disposições tramitadas para cumprir a grade curricular do curso , é 

complexa a formação dos futuros docentes para que possam dispor a  tempo as 

leituras mais profundas, a problematização do seu meio, e a pesquisas que 

avancem além do trabalho de conclusão de curso. 
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3 A PESQUISA NO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Nos capítulos anteriores discutimos a formação de professores que evoluiu 

do nível médio para o reconhecimento social e legal de fazê-la em nível superior. 

Também debatemos sobre a importância da pesquisa no curso de Pedagogia que é 

oportunizada a todos os alunos por meio do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Neste capítulo temos a intenção de analisar o que o TCC representa para os 

alunos do curso de Pedagogia. Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa de 

caráter básico exploratório.  

 

3.1 COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados entre os dias 01 e 15 de novembro do ano de 

2010. Foram aplicados questionários com questões abertas e fechadas (anexo 1) a 

estudantes do quarto ano do curso de Pedagogia do período matutino e noturno de 

uma universidade pública situada na cidade de Londrina. 

Nesta universidade o chamado TCC acontece no terceiro e no quarto ano do 

curso, sendo neste a defesa em banca examinadora formada por três professores 

membros, preferencialmente, cuja área de estudo e pesquisa compreenda o assunto 

que está sendo abordado no TCC. 

Foram aplicados 80 questionários, dos quais 40 voltaram respondidos por 

estudantes das quatro turmas que encerraram o quarto ano do curso de Pedagogia. 

Os dados foram tabulados e apresentamos a seguir a análise. 

 

3.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram tabulados e expostos em gráficos e tabelas para 

análise, como veremos a seguir. 

Em uma primeira questão foi perguntado aos estudantes de Pedagogia se 

utilizaram efetivamente os dois anos do curso destinados ao desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de curso.  
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Como foi possível levantar, a maioria das respostas apontaram que as 

futuras pedagogas não usaram efetivamente os dois anos, 80% das alunas disseram 

que não utilizaram todo esse tempo e alegaram na resposta ao questionário várias 

dificuldades  que serão apuradas, nas perguntas subseqüentes.  

 

 2 - Escolha do Tema 

 
 

Gráfico 1 - Tema 
 
 

Cinqüenta por cento das entrevistadas pelo questionário responderam terem 

escolhido o próprio tema o que nos leva a inferir que o tema da pesquisa gerava 

algum tipo de inquietação. Quarenta por cento das entrevistadas disseram terem 

escolhido o tema de comum acordo com o orientador. Segundo o processo de 

produção da pesquisa resulta do diálogo entre orientador e orientando (MULLER; 

CORNELSEN, 2004). 

Apenas uma deixou o orientador escolher o tema para sua pesquisa, o que 

nos leva a refletir, sobre uma possível dificuldade de encontrar um tema que encante 

o publico, como também que sua pesquisa consiga contribuir socialmente. 

Castilho (2008) argumenta que a escolha do tema da pesquisa é 

importantíssimo e deve estar relacionado com as experiências e conhecimentos do 

pesquisador. Nas palavras do autor: 

 
Ao escolher um tema, é necessário um bom conhecimento a respeito 
dele. Para conseguir formar o necessário conjunto de conhecimentos 
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que lhe permitirão chegar ao problema desejado. [...] Antes de 
decidir-se por um tema, o pesquisador deve fazer uma verificação do 
que existe sobre o assunto e de sua possibilidade de acesso. Deve 
também verificar se ele pode ser desenvolvido com metodologia 
disponível. (CASTILHO, 2008, p. 24). 

 

Com a citação de Castilho vemos que além da dificuldade que já é 

encontrada no inicio da pesquisa para estabelecer a escolha, é necessário que 

dentre esta escolha leve-se em consideração sobre as possibilidades de pesquisa, 

pois sendo um tema sem muitas bibliografias ou com a impossibilidade de aplicação 

de pesquisa de campo, será um fator a menos para se iniciar a pesquisa com maior 

fôlego.  

 

 3 - Origem da Escolha do Tema 

 
 

Gráfico 2 - Origem da Escolha do Tema 
 
 

Como podemos denotar neste gráfico, a maioria das respostas pendem para 

um reflexo de que a produção monográfica surge através tanto da experiência vivida 

a cerca de uma problemática, como também no interesse em se aprofundar sobre 

um tema a fim de poder proporcionar intervenções signifcativas no campo estudado. 

Temos  cinquenta por cento que apontam em suas respostas que a temática 

surgiu devido o interesse no tema e vinte por cento que a propulsão para pesquisa 

surgiu das experiências familiares, educacionais entre outras vividas. 

Uma das respostas de um dos pesquisados( I ) nos chamou a atenção e 

apontou para a dificuldade encontrada para se trabalhar um tema, dando a entender 
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que este pesquisador estava procurando uma saida mais fácil, um tema que lhe 

proporcionasse uma leitura mais acessível, dando um retorno maior em sua 

pesquisa.  

Azevedo (1997), afirma que antes de optar por um tema, o pesquisador deve 

calcular cuidadosamente a exequibilidade do mesmo, mas também deve apreciar a 

relevância social, não repetindo pesquisas ou temas que já foram bastante 

explorados. 

 
 

 4 - Contribuição do TCC para formação na opinião dos estudantes de pedagogia 

 
Gráfico 3 - Contribuição do TCC para formação na opinião dos estudantes de pedagogia 

 
 
Esta pergunta chama a atenção pela teor de importância que ela tem na vida 

do professor pesquisador, aqui defini-se o grande impacto do aproveitamento da 

produção monografica na vida dos discentes de Pedagogia. 

E necessario analisarmos que mesmo que a maioria tenha respondido que o  

TCC, teve grande contribuição em sua vida acadêmica e profissional e até digamos 

social, percebemos que apesar desta grande parcela que nas perguntas anteriores 

se demonstravam repartidos em meio a delimitação de temáticas, aqui podemos ver 

que apesar de muitas outras dificuldades e barreiras que serão encontradas nas 

perguntas adiantes , algo mudou na vida destes pesquisadores. 

De acordo com Ludke (2001), em seu trabalho sobre o professor e a 

pesquisa, abre a discussão sobre esta prática pois, com ela o professor que tanto ao 
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se formar como levar em continuidade o hábito da pesquisa para sua sala de aula, 

gerará bons frutos no aspecto que proporcionára melhor ensino aprendizagem aos 

seus alunos, e a sua escola. 

Apenas dez por cento delimitou-se a responder que em parte contribuiu para 

sua vida, não insentando de que a pesquisa feita por este discente pode ter tido um 

grande impacto pelo menos em sua vida profissional. 

 

 5 - Caso a resposta á questão anterior seja afirmativa ou parcial, explique quais  

contribuições o TCC, trouxe para sua formação. 

 
Gráfico 4 - Caso a resposta á questão anterior seja afirmativa ou parcial, explique quais 

contribuições o TCC, trouxe para sua formação. 
 
 

As respostas desse gráfico se mostram muito positivas pelo fato de 

descreverem um ponto que se espera de um professor pesquisador, que é a 

contribuição da pesquisa em sua formação, como também aliar a teoria vivenciada 

neste processo com a pratica, buscando mais a frente uma especialização na 

temática estudada durante a monografia. 

Sessenta por cento afirmaram em suas respostas uma relação de que o 

TCC contribuiu para colocar em prática a teoria pesquisada como também incentivo 

a pesquisa extensão. 

Os outros quarenta por cento deixam destacar em suas respostas que a 

pesquisa contribuirá muito para sua vida profissional, ou seja, este conhecimento 

será levado para uma sala de aula, uma instituição educacional entre outros.  
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Analisando uma resposta que chamou a atenção do entrevistado G: “[...] 

pois no decorrer desse  trabalho , cresci muito profissionalmente e me especializei 

em um  “ tema”.” 

Gonzaga (2006), destaca em seu artigo que para que a pesquisa seja 

realmente positiva na vida do professor pesquisador, ela deve estar ligada também  

ao comprometimento do pesquisador, estar vinculada aos seus sentimentos e com 

seu projeto de vida, somente assim o futuro docente se tornará pesquisador e levará 

esse hábito como também levará os frutos positivos para seu trabalho.   

O conhecimento proporcionado pelo recorte teórico pesquisado na 

monografia, pelo visto deve ter aberto muitas portas na vida desta pessoa, fazendo 

refletir sobre sua pratica de ensino, contribuindo com sua pesquisa em seu trabalho. 

 
 

6- As dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento do TCC 

 
Gráfico 5 - As dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento do TCC 
 
 
Com este gráfico fica evidente que um dos maiores males referente a 

produção monografica são o tempo, sendo ele pela má adminstração de orientando 

ou orientador, seja pelos compromissos estudantis que o curso impoe não dando um 

maior espaço para o desenvolvimento de pesquisa de tão elavada importancia. 

Os outros trinta por cento aprensentam dificuldades relacionadas a leitura, 

muitos textos possuem uma linguagem que para o acadêmico ainda é difícil, levando 

ao estranhamento perante as leituras e descontetamento com a pesquisa,e a 
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dificuldade também de estar passando para o papel o que entendeu sobre o que se 

leu, sendo também este aspectos um dos mais incidentes em qualquer curso a 

dificuldade de leitura e escrita desmotivam muitos estudantes na fase de escrita do 

TCC. 

Segundo Vieira (2009) a pior fase na pesquisa seria a leitura e 

principalmente a escrita, muitos estudantes tem os dados recolhidos, bibliografias, 

mas tendem a se desmotivar, na dificuldade de passar para o papel aquilo que nem 

conseguiu entender do texto que leu.  

Um pesquisado responteu que a dificuldade que encontrou foi com a 

pesquisa de campo o analisado “E”. 

“ Não tive problemas no referencial teórico, somente na pesquisa de campo, 

a dificuldade de depender da “boa vontade’ da equipe pedagogica e dos professores 

em responder os questionarios. Eles não gostam muito da nossa presença na 

escola.” 

Infelizmente, em se tratando da pesquisa de campo, esta denuncia muitas 

ineficiencias em termos de formação para a pesquisa, como afirma Araújo, Figueira 

e Malheiros (2000) Sendo assim, muitos alunos no seu percorrer, optam pela 

pesquisa bibliografica em função de ser uma metodologia considerada mais fácil 

pelos pesquisadores iniciantes. Ainda segundo os autores, a pesquisa bibliográfica 

faz o levantamento de teorias e obras produzidas, analisando-se suas contribuições 

para a investigação do objeto de  estudo. É fundametnal para todos os tipos de 

pesquisas pois é essencial que se conheça o que já foi produzido sobre o assunto 

para não correr o risco de tomar como inédito o que já fi pesquisado. Por ser etapa 

obrigatória a todos a todas as pesquisas, não há consenso entre os autores sobre a 

caracterização de estudos eminentemente bibliográficos como pesquisas científicas, 

embora esse tipo esteja presente na maioria das classificações. 

Outros dez por cento da análise deste gráfico disse que a maior dificuldade 

fora a decisão do tema. Assumir um tema , bancá-lo , inclui responsabilidade com a 

pesquisa, pois uma pesquisa bem assumida , resultará num caminhar  de sucesso e 

a aprovação da pesquisa na apresentação para banca examinadora  
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7- Descreva seus sentimentos, impressões e avaliação pessoal sobre o processo da 

banca examinadora. 

 
 

Figura  6 - Descreva seus sentimentos, impressões e avaliação pessoal sobre o processo da 
banca examinadora. 

 
 

Quarenta  por cento dos entrevistados nesta pergunta demonstram que o 

maior sentimento que obtiveram perante a banca de TCC fora o nervosismo, uma 

vez que a situação de avaliação envolve uma subjetividade que está fora do controle 

do avaliado (2009). 

Trinta por cento denunciam em sua resposta que apesar de nervosismo e 

medo, a banca colaborou e passou boa impressão em sua apresentação, e dez por 

cento afirmou ter tido boas reflexões da banca em relação ao seu trabalho, 

norteando a pensar sobre novas possibilidades para continuação de sua pesquisa. 

Uma pesquisada que está nos dez por cento deste gráfico, afirmou que a 

impressão de que teve da sua banca examinadora, foi a falta de conhecimento 

perante o seu tema.  

Analisado “D”: “Algumas considerações enriqueceram o meu trbalho pois há 

pontos que não conseguimos ver. Já outras considerações entedi como 

desnecessárias e levianas, visto que a banca não estudava o tema, mas procurou “ 

atingir” o meu trabalho por algum motivo”. 

Este caso chama a atenção pela questão da organização da banca 

examinadora, nela deveria estar fazendo parte pessoas que tem um recorte teórico 

de acordo com o tema ou uma proximidade, mas devemos levar em conta que 
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alguns trabalhos acadêmicos são inovadores no sentido de sua temática e que 

poderá haver essa distancia de conhecimento pelo tema ser novo. Mas de fato, a 

avaliação nestes casos deve ser bem pensada e muito bem exposta ao candidato 

avaliado , para que este conheça os critérios que estão sendo analisados no 

processo avaliativo. 

Outros dez por cento desta análise subscreve que a participação de ouvintes 

na apresentação de TCC é algo que vem atrapalhar o apresentador da monografia 

que já se encontra em uma situação delicada a desenvolver sua apresentação. 

 
 

 8 - Descrição de como deveria ser o processo de orientação na opinião dos alunos  
para que realmente seja um processo de aprendizagem. 

 
Gráfico 7 - Descrição de como deveria ser o processo de orientação na opinião dos alunos 

para que realmente seja um processo de aprendizagem. 
 
 
Sessenta por cento dos analisados nesta pergunta afirmam que a presença 

de um orientador na pesquisa de forma continua e efetiva é algo chave para o 

sucesso de suas monografias, outra questão que pode fazer grande diferença para 

este sucesso, e que apenas um deles apontaram em sua resposta é que ao estar se 

fazendo o TCC, deveriam estar isentos das disciplinas de estágio neste momento, 

para conseguirem dar total atenção a sua pesquisa. 

Outro analisado diz que o caminho para sua pesquisa seria a escolha do 

tema sozinho, dando brevemente a entender que a orientação em certos casos não 

leva a um consenso. 
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Convergindo com a afirmativa acima um analisado diz que aceitar as ordens 

do orientador é o melhor caminho, ou seja, o apoio somente nas idéias do orientador 

ao que se percebe seria uma trilha mais fácil para a pesquisa dessa pessoa.  

Severino (2004) em seu livro atenta que para o sucesso da pesquisa, do 

projeto, e trabalhos deve-se em grande parte advir do estudante, pois este ao 

ingressar na universidade e na escolha de sua profissão deverá estar a par também 

das solicitações que lhe será dada para execução de suas tarefas, cabendo ao 

estudante organização em sua vida, procurando antes de realizar qualquer pesquisa 

estar amparado de bibliografias sobre seu tema, como também buscar compreende-

las e utilizá-las. 

Com a citação acima percebemos que além do processo de orientação, 

cabe ao estudante manter-se em disciplina e em responsabilidade com o seu 

trabalho de conclusão de curso, que exigirá não somente intervenções de seu 

orientador, mas também comprometimento do aluno em relação a se fazer sua 

pesquisa, apesar das inúmeras dificuldades que são comumente apontadas.  

 
 

9 - A importância da pesquisa científica para a formação do pedagogo na opinião 

dos alunos. 

 
Gráfico 8 - A importância da pesquisa cientifica para a formação do pedagogo na opinião 

dos alunos 
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Quarenta por cento dos analisados responderam nesta questão que a 

monografia contribui para aliar teoria e prática, logo vem trinta por cento que 

responderam que a pesquisa cientifica deste porte contribui muito em suas vidas 

profissionais. Dez por cento respondeu que a pesquisa serve para a verificação de 

uma realidade existente, e outros dez por cento responderam que ela contribui para 

o aumente de conhecimento. 

Um dos entrevistados que representa dez por centro afirma que a pesquisa 

é sem importância, serve apenas para se aprofundar em um tema. 

Analisado “G” :“Na verdade não vejo importância, mas é um meio de se 

especializar em algum tema”. 

Ludke (2001), afirma que em relação a pesquisa e saber docente, a 

pesquisa acadêmica relacionada a sala de aula só tende a beneficiar o professor 

pesquisador, mas ressalta que tanto os estudantes de graduação como os 

professores em suas instituições educacionais tendem a relatar o  desinteresse em 

sua constituir suas pesquisas devido a falta de abertura e incentivo das graduações, 

e instituições, referindo-se em na pesquisa da autora que somente seria possível o 

desenvolvimento de uma pesquisa nos cursos de mestrado e doutorado, ou seja 

dando maior ênfase para a pesquisa nestes processos.  

O que se constata é que a pesquisa científica, no caso o TCC contribui muito 

para a vida dos profissionais docentes que estão se formando em pedagogia como 

constatamos com Ludke no parágrafo acima, pois se aprofundando em um tema irão 

se especializar em uma temática que poderá ser de auxilio em seu trabalho e para a 

sociedade em que se vive. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso foi analisar importância da 

pesquisa na formação do pedagogo, enfocando o processo de construção do TCC e 

sua importância na opinião dos alunos de Pedagogia. Para isso, usamos para 

coletar dados uma pesquisa de campo em que foi empregado um questionário 

aplicado a alunos do quarto ano de Pedagogia de uma universidade pública do 

Município de Londrina. 

Historicamente, vemos que a pesquisa nem sempre esteve presente na 

formação dos professores, pois esta em, algumas épocas teve um caráter técnico. O 

curso de Pedagogia, mesmo sendo em nível superior também nem sempre adotou 

trabalhos monográficos em seus currículos, pois a pesquisa ficava atrelada aos 

relatórios de estágio. 

Atualmente com as mudanças na grade curricular do curso de Pedagogia, 

com a Lei de Diretrizes e Bases encontramos disponível o espaço para a pesquisa 

acadêmica no caso o TCC, a partir desta inserção na grade curricular, podemos 

denotar as inúmeras problemáticas que envolve esta pesquisa para os estudantes 

de pedagogia, pois como denotou nossa análise e levantamento bibliográfico, o 

curso agrega muitos estágios, trabalhos, carece em alguns casos de boa base 

teórica o que refletirá em dificuldades futuras para seus estudantes estarem 

produzindo seus trabalhos. 

Fora percebido que muitos dão importância ao trabalho de conclusão de 

curso como contribuição profissional e especialização em uma temática, os 

conduzindo para a formação do caráter de professor pesquisador, embora os 

benefícios de continuação da pesquisa, e contribuição profissional e social, as 

problemáticas se sobressaem. 

Muitos expressaram na análise, falta de tempo apesar dos dois anos 

cedidos, uma orientação mais focada, dificuldades para realizar a leitura, e 

interpretar os textos conseguindo assim colocar as idéias no papel, em alguns casos 

foi apontado o desinteresse pela pesquisa como também confiar todo o processo de 

decisão de tema entre outros aspectos ao orientador. 

Como mostramos aqui o curso de Pedagogia ate ganhar as conjeturas 

atuais, passou por grandes transformações e hoje como se é pregado dentro dos 
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cursos e imposto também pela sociedade, é imprescindível que do curso saia 

professores altamente qualificados e com o caráter de professor reflexivo e 

pesquisador. 

Por um lado as novas conjecturas estão em fase de processo de adequação, 

não seria conveniente culparmos o insucesso ou o desinteresse pela pesquisa a 

grade curricular do curso de Pedagogia, pois historicamente percebemos os 

inúmeros avanços e com certeza surgiram mais devido as problemáticas que são 

relatadas por seus alunos e orientandos no processo da pesquisa. 

Sendo assim finalizo este trabalho concluindo que o trabalho de conclusão 

de curso para os estudantes de Pedagogia é fundamental, e que ainda há grandes 

barreiras a se vencer para realização de uma boa pesquisa em relação a grade e 

fundamentação teórica no curso, mas que apesar das limitações na área 

educacional a inserção deste campo na grade do curso de Pedagogia dentre outros 

é basilar, pois com a pesquisa o estudante pode se aprofundar em  determinado 

tema gerado através das dificuldades ou interesses  advindos do campo educacional 

e pesquisar e mudar as realidades problematizadas. 
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