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Resumo: A temática em estudo: Pesquisa cientifica: Desafios na elaboração do trabalho de conclusão de curso
da educação superior na Faculdade da Amazônia no ano de 2016 teve como questionamento: Quais os desafios
que os alunos enfrentam para realizar a pesquisa cientifica no trabalho de conclusão de curso na educação
superior. Objetiva analisar desafios que os discentes enfrentam para realizar a pesquisa cientifica no trabalho de
conclusão de curso (TCC) na educação superior. A pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior
desta forma utilizou-se o enfoque quantitativo, descritivo, exploratório. Para a coleta dos dados se usou
questionários com perguntas fechadas. A pesquisa constatou a carência dos alunos na elaboração do trabalho de
conclusão de curso e a necessidade de colocar em prática o que for aprendido na disciplina de metodologia da
pesquisa científica. Dentre os desafios destacou-se : a dificuldade de elaborar a problemática, escolha dos
instrumentos e a falta de tempo para escrever o TCC. Concluiu-se que a instituição pesquisada necessita adotar
medidas imprescindíveis e eficazes com a finalidade de conduzir os alunos que necessitam elaborar seu trabalho
de conclusão de curso com qualidade e eficiência.
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1. INTRODUÇÃO
O presente artigo ressalta que o trabalho de conclusão de curso (TCC) faz parte da
vida acadêmica, e diante deste fato é que os alunos se deparam no final de curso com esse
desafio para elaborar seus trabalhos seguindo uma metodologia do trabalho científico visando
atender a exigência de requisitos conclusivos do diploma do referido curso, Desse modo a
pergunta principal desta temática

instigou : Quais os desafios que os alunos enfrentam para

realizar a pesquisa científica no trabalho de conclusão de curso da educação superior na
Faculdade da Amazônia no ano 2016, mais especificadamente

se disseminou : Averiguar o

nível de conhecimento em relação aos conteúdos da disciplina metodologia da pesquisa
cientifica ao ingressar na graduação; Verificar o nível de conhecimento das ferramentas e
métodos usados na produção de conhecimento ao iniciar seu trabalho de conclusão de curso;
Apontar como a disciplina metodologia da pesquisa cientifica contribui para desenvolver as
competências de investigador na construção do trabalho de conclusão de curso; Identificar os
desafios que os alunos enfrentam para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. O
desenvolvimento da pesquisa incidiu primeiro em um levantamento bibliográfico com a
leitura de autores que ressaltam a pesquisa e pesquisa científica: aspectos conceituais epistemológicos e históricos; metodologia científica - aspectos conceituais.
A fim de responder a esses questionamentos, o trabalho foi dividido em seções. A
primeira, após a introdução, traz a fundamentação teórica sobre pesquisa e pesquisa científica;

metodologia científica - aspectos conceituais , a segunda, trata da metodologia utilizada para
o estudo exploratório; em seguida, são feitas análise dos resultados e discussões ; e por fim, as
considerações finais.
2 PESQUISA E PESQUISA CIENTÍFICA: ASPECTOS CONCEITUAIS
O ato de pesquisar é um termo que há décadas vem se destacando nas universidades,
haja vista que a investigação científica envolve uma série de fatores que possibilitam
desvendar ou ocasionar mudanças significativas no mundo moderno. Na percepção de Demo
(2011, p.17), “Pesquisa é o processo que deve aparecer em todo trajeto, educativo como
principio educativo que é na base de qualquer proposta emancipatória”. Demo defende que a
pesquisa seja cultivada na escola para instigar o aluno a desenvolver a sua autonomia,
reflexão e criticidade, fundamentos estes de uma educação emancipatória.
A conquista da emancipação parte de um princípio do sujeito social competente e
organizado que produz com consciência a pesquisa, e tem o despertar da curiosidade, da
inquietude da descoberta e da criação onde “tudo é novo e exige dela constante aprender
principalmente aprender a aprender” (Demo, 2011, p.84).
Outra forma de abordar a pesquisa pode-se utilizar a percepção de Severino (2007,
p.14), que diz que “pesquisa é fundamental uma vez que é através dela que podemos gerar o
conhecimento a ser necessariamente entendido como construção dos objetos de que se precisa
apropriar humanamente”. O que deduz-se é que o conhecimentos gerado por intermédio da
pesquisa é uma forma de agir sobre o mundo e as coisas que o cercam, uma vez que buscar
dados faz parte da essência do homem.
2.1. METODOLOGIA CIENTÍFICA - ASPECTOS CONCEITUAIS
A Metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados
para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos
diversos âmbitos da sociedade. Na concepção de Leão ( 2016, p.1 ) “Etimologicamente a
palavra metodologia vem do grego e significa “estudo cientifico dos métodos”. É uma visão
concreta da operacionalização dos métodos por meio de processos e técnicas para realizar
uma intervenção da realidade”.
A metodologia da pesquisa se contempla em todos os cursos das diversas unidades
acadêmicas e instituições superiores de ensino, a inclusão da disciplina caracteriza-se como
um importante teor nos cursos da educação superior, visto que é por intermédio dela que os
alunos conseguem compreender o percurso metodológico da pesquisa, uma vez que “fornece,

por meio de diretrizes metodológicas, instrumentos para que o estudante universitário
desenvolva a contento, sua eficiência e competência, a sua aprendizagem”(Leão,2016,p.23).
É compreendida como uma disciplina que consiste em estudar, compreender e avaliar
os métodos disponíveis para a realização da pesquisa acadêmica. Para Marconi & Lakatos
(2010, p.17). “Metodologia, mas do que uma disciplina significa introduzir o discente no
mundo dos procedimentos sistemáticos e racionais, base de formação tanto do estudioso
quanto do profissional, pois ambos atuam, além da prática, no mundo das ideias.” Observa-se
que se apresenta, em um nível aplicado que examina, descreve e aponta os métodos e
técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de informações visando ao
encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de investigação.
Na concepção de Leão (2016, p.11) “a metodologia científica tem como finalidade
auxiliar o estudante nos seus primeiros passos na vida acadêmica”, no entanto sabe-se que o
caminho a ser percorrido na busca do saber não é fácil, pois é necessário que os estudantes
dominem técnicas de estudo que lhes possibilitem disciplinar seu trabalho intelectual.
Portanto, as universidades necessitam incluir nas atividades de aprendizagem em sala
de aula os procedimentos científicos com estímulos teóricos e práticos, para o
desenvolvimento de tarefas que são atribuídas no âmbito acadêmico.
3.METODOLOGIA
A pesquisa tem o enfoque quantitativo, em nível descritivo e exploratório. Utilizou-se
na pesquisa os alunos do sétimo e oitavo semestre que é em torno de 200 alunos. Empregouse a estatística descritiva com uma amostra aleatória de 20 % que se totalizou em 40
alunos.. A razão da escolha ocorreu pelo fato desses discentes encontrarem-se em fase de
elaboração de trabalho de conclusão de curso.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na concepção de Leão (2016, p.11) “a metodologia científica tem como finalidade
auxiliar o estudante nos seus primeiros passos na vida acadêmica”, no entanto sabe-se que o
caminho a ser percorrido na busca do saber não é fácil, pois é necessário que os estudantes
dominem técnicas de estudo que lhes possibilitem disciplinar seu trabalho intelectual.
Dessa forma, os resultados apresentados nessa seção constitui-se de resultados da
aplicação de questionários com oito (8) perguntas fechadas aqui apresentadas a fim de
evidenciar questões pertinentes ao problema desta pesquisa, no que diz respeito : Quais os
desafios que os alunos enfrentam para realizar pesquisas científicas no trabalho de conclusão
de curso na Educação superior.

O primeiro questionamento enfatizou : - Nível de conhecimento em relação aos
conteúdos da disciplina metodologia da pesquisa cientifica ao ingressar a graduação. De
acordo com as respostas, 48,5% citaram que tinham nível regular

de conhecimento,

partindo dos pressupostos acima citado compreende-se que ter o conhecimento dos conteúdos
da disciplina de metodologia científica é importante para o início da formação acadêmica no
curso de graduação, pois o aluno ao chegar ao ensino superior ciente da utilidade da disciplina
fica menos apreensivo quando iniciar os primeiros pressupostos para o “caminho que devem
se seguidos para uma produção científica (Kahlameyer-Mertens et al ( 2007, p.32).
No segundo questionamento perguntou-se sobre: - Nível de conhecimento das
ferramentas e métodos usados na produção de conhecimento ao iniciar seu trabalho de
conclusão de curso. De acordo com as réplicas, 63,64% apontaram ter nível regular de
conhecimento, e 21,21% apontaram um nível bom de conhecimento. Observa-se que os
alunos ainda precisam melhorar, pois o nível regular ainda se constitui alto na elaboração do
TCC, quanto mais alto o nível de conhecimento das ferramentas e métodos, mais eficaz será
a elaboração do projeto de pesquisa e o uso dos instrumentos. E isso requer conhecimento da
metodologia, Severino (2007, p.25) diz que, “sendo o conhecimento na construção do objeto
que se conhece a atividade da pesquisa torna-se elemento fundamental imprescindível no
processo ensino/aprendizagem”.
No questionamento três (3) em que se indaga se a disciplina metodologia da pesquisa
cientifica contribui para desenvolver as competências de investigador, em resposta 85%
citaram que sim . Enquanto que 15%( (5 ) alegaram

que não. Torna-se ainda preocupante

os alunos que alegaram o não, pois nessa assertiva deveriam os sujeitos em sua totalidade
estar conscientizados de que

a disciplina de metodologia científica contribui para

desenvolver as competências do investigador, por ser a base para o desenvolvimento da
pesquisa.
Adiante a pesquisa na pergunta quatro( 4), sobre o que dificulta a realização do
trabalho de conclusão de curso, 39,4% disseram que falta tempo para realizar o trabalho de
conclusão de Curso(TCC). , Sabe-se que quando se tem a responsabilidade de desenvolver
uma pesquisa, é importante ter o tempo para se apropriar dos conhecimentos, uma vez que a
“aprendizagem em nível universitário”, só se realiza mediante o esforço individualizado e
autônomo do aluno”( SEVERINO, 2007, p.38).
De acordo com

a pergunta cinco (5) , sobre qual a ferramenta da disciplina

metodologia cientifica que você tem mais dificuldade para utilizar em seu trabalho de curso
;42,4% citaram que sentem dificuldade de elaborar a problemática, 27,3%(9), aludiram a

escolha os instrumentos. Para se realizar um trabalho de conclusão de curso é imprescindível
ter um problema para que possa ser pesquisado em busca de soluções. Toda pesquisa se inicia
com um problema ou indagação. Porém nem todo problema é passível de tratamento
cientifico, por isso é necessário examinar se o problema pensado se condiz na categoria de
cientifico. “Problematizar é especificar um ponto para ser resolvido, aquilo que significa
contenda, desavença, discussão ou conflito em relação a temática escolhida [..].”
(DIEZ,2014,p.44).
Conforme o questionamento seis (6), a respeito sobre o que facilita a elaboração do
TCC, cerca de 52% responderam que é ter o hábito da leitura. Já 33% focaram que é ter
conhecimentos das ferramentas da metodologia. Verifica-se que o hábito da leitura foi o que
mais se destacou como facilitador na elaboração no TCC, uma vez que o ato de ler é uma
habilidade inquestionável, por mais corriqueiro que seja a realização de uma leitura não é uma
atividade tão simples, ter a percepção do que se leu implica agregar-se de disposições tais
como a criatividade, motivação, interpretação e a criticidade (DEMO,2011).
Segundo a questão (7), que diz respeito sobre o que facilita a elaboração do TCC 55%
dos alunos enfatizaram o minicurso para aperfeiçoamento da utilização das ferramentas
metodológicas, enquanto que 30%

ressaltaram em desenvolver trabalho com pesquisa

cientifica desde o primeiro ano de curso.
Aperfeiçoar faz parte no desenvolvimento do ser humano para compreender o novo,
dessa forma desenvolver um trabalho de oficinas de escrita e revisão com esses alunos,
acredita-se que as dificuldades seriam superadas na escrita do TCC.
Notificou-se na questão oito (8) que aborda o trabalho de Conclusão requer o
conhecimento da ABNT. 58% responderam ter um conhecimento regular. Enquanto 42%
disseram que tem conhecimento bom. O que se deduz que o nível regular de58% se constitui
alto, e que ainda precisa melhorar esse padrão de conhecimento, visto que ter o conhecimento
das normas que a instituição requer é fundamental, uma vez que é por intermédio destas que
os trabalhos são organizados de forma que as informações da comunicação científica possam
atingir sua finalidade, já que a elaboração do trabalho de conclusão de curso requer a devida
precisão da pesquisa científica.
5. CONCLUSÕES
O estudo mostrou que a pesquisa na educação superior é de grande relevância para o
aluno, pois por intermédio dela é que se descobre o novo e se aperfeiçoa o conhecido. De
acordo com os resultados verificou-se que ter o conhecimento para fazer pesquisa envolve

inúmeras estratégias que permitem a tarefa de se elaborar um trabalho científico. Dentre os
desafios se ponderou a dificuldade de elaborar a problemática, escolha dos instrumentos e a
falta de tempo para escrever o TCC. Conclui-se que a instituição pesquisada necessita adotar
medidas imprescindíveis e eficazes com a finalidade de conduzir os alunos no momento de
elaborar seu trabalho de conclusão de curso com qualidade e eficiência.
A pesquisa contribuiu para o aprofundamento nas discussões da pesquisa científica no
curso de graduação visando a busca de um novo olhar na carga horária da disciplina de
metodologia da pesquisa científica, e contribuiu para a reflexão da prática pedagógica do
professor. Ressalta-se a importância de dar continuidade ao estudo do tema com o intuito de
investigar questões mais aprofundadas relacionadas à pesquisa científica.
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