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Não há ensino sem pesquisa e 

pesquisa sem ensino. Esses que-

fazeres se encontram um no corpo 

do outro. Enquanto ensino continuo 

buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, 

porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo 

educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e 

comunicar ou anunciar a novidade. 

(Paulo Freire, 1999, p.32) 

 



 

RESUMO 

Atualmente, muito se fala em preparar o aluno para o mundo moderno e para que 

isso ocorra é necessário formar professores capazes de refletir sobre a sua prática 

docente. Para compreender isso, é preciso analisar a influência que a pesquisa tem 

na vida do docente ou discente. Assim, este trabalho apresenta uma explicação 

teórica sobre a importância da pesquisa na formação dos professores na prática 

reflexiva. Utilizamos como campo de estudo os alunos e ex-alunos do curso de pós-

graduação Latu Sensu em Informática na Educação do Instituto Federal do Espírito 

Santo da turma de 2010 a 2014. A pesquisa se pautou numa abordagem quantitativa 

e qualitativa, (de natureza descritiva) e exploratória, tendo como procedimento 

técnico o levantamento de dados por meio de questionário feito no google drive, que 

foi enviado por mensagem no AVA utilizado no curso, com o propósito de saber o 

quanto a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso influenciou em sua prática 

docente e quais dificuldades e aprendizagens foram obtidas com a pesquisa. Por 

fim, este trabalho colaborou para compreender o quanto a pesquisa docente, 

enquanto prática reflexiva, é importante para um professor, revelando os obstáculos 

encontrados, como a falta de tempo, de materiais e de infraestrutura em geral para a 

execução da investigação.  

Palavras-chave: Prática docente. Professores reflexivos. Pesquisa. Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Currently we realize that the institutions need to worry about training teachers able to 

research and reflect on their practice. Currently much is said to prepare students for 

the modern world and for this to occur it is necessary to train teachers able to reflect 

on their teaching practice. To understand this we need to analyze the influence that 

research has in the life of the teacher or student. This paper presents a theoretical 

explanation of the teaching knowledge, the training of teachers for reflective practice. 

We used as a study field students and former students of the postgraduate Latu 

Sensu course in Informatics in Education of the Instituto Federal do Espirito Santo 

from 2010 to 2014 classes. The research was based on a qualitative approach, 

descriptive, exploratory and had as its technical procedures data collection through a 

questionnaire made on google drive, which was sent by email, in order to know how 

the preparation of the Course Conclusion Paper influenced in their teaching practice 

as a reflective teacher and what were their gratifications and difficulties and learning 

obtained through research. The study helped to understand how research and 

reflective teaching practice is important for a teacher, revealing the obstacles 

encountered as lack of time, materials, infrastructure in general for the execution. 

Which makes us wonder about the investments that need to be made to encourage 

teachers to conduct their research, such as financial support. 

Keywords: teaching practice. reflective teachers. Search. Completion of course work. 
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1  INTRODUÇÃO  

O mundo está em constantes mudanças e, diante disso, nos deparamos com um 

desafio que é formar cidadãos críticos para a sociedade. Essa responsabilidade de 

formação se dá pela via da educação formal, realizada pela escola, que é o local 

onde os alunos se preparam para o mercado de trabalho e principalmente 

desenvolvam os aspectos cognitivos e afetivos, sociais e morais. 

Diante disso, o professor é instigado a se preparar para garantir a aprendizagem dos 

alunos. Observamos, então, a necessidade de uma formação adequada para que os 

profissionais da educação saiam do método de ensino arcaico e evoluam para um 

novo patamar, o de professor pesquisador reflexivo, o qual lhe permite observar e 

intervir na escola. 

A teoria sem prática é apenas aquisição de metodologias, pois é no exercício prático 

que o professor vai ser desafiado a se tornar um pesquisador e refletir sobre 

determinadas situações, sobretudo, qual o melhor meio para auxiliar o aluno na 

aquisição de conhecimentos. 

Há uma necessidade das instituições formadoras, não de formar professores 

pesquisadores apenas, mas desenvolver a capacidade reflexiva desses 

profissionais. Nesse sentido, o aluno que elabora um Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) passa por várias etapas de pesquisa: sobre o quê pretende pesquisar e 

quais objetivos; o porquê pesquisar e que contribuição essa pesquisa trará; e quais 

resultados está querendo alcançar. Diante disso, passa a existir uma reflexão sobre 

o próprio trabalho, o dia a dia e, consequentemente, reunião de dados para a 

elaboração da pesquisa. Ou seja, essa atitude reflexiva diante da pesquisa precisa 

estar refletida no cotidiano de sala de aula. 

Nesse contexto, faz-se necessário pensar na estrutura do local de formação do 

professor, ou seja, faculdades, universidades etc, onde os formadores devem ser 

pesquisadores, reflexivos e críticos para formar novos professores com essas 

mesmas características. Exige-se que esses locais contribuam com o 

desenvolvimento prático de casos e análise da realidade. Para isso, as instituições 
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precisam avançar nas suas propostas curriculares para que supram as 

necessidades educacionais, pois as dificuldades de muitos profissionais da 

educação, em não encontrar caminhos para desenvolver uma boa aprendizagem e 

não conseguir analisar a sua prática docente, faz questionar de quem seria essa 

responsabilidade: a) se dos docentes que não entendem as transformações na 

sociedade e não se apropriam da pesquisa para uma prática pedagógica reflexiva; 

ou b) se das instituições que não formam professores capazes de buscar formas 

para melhorar o seu trabalho e superar as dificuldades.  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1  Objetivo Geral 

Esta pesquisa possui como objetivo geral analisar a percepção dos alunos do curso 

de Pós-graduação em Informática na Educação sobre a contribuição do Trabalho de 

Conclusão de Curso no seu processo de aprendizagem e na sua prática docente. 

1.1.2  Objetivos Específicos 

Para atender ao objetivo anterior, devem-se trilhar os seguintes objetivos 

específicos: 

• Verificar a percepção dos alunos em relação ao seu processo de 

aprendizagem no momento da elaboração do TCC;  

• Levantar os desafios e dificuldades, bem como implicações da pesquisa na 

prática docente; 

• Constatar como a pesquisa influenciou os alunos da Pós em Informática na 

solução dos problemas do cotidiano escolar, ressaltando a utilização das 

tecnologias. 
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1.2  JUSTIFICATIVAS 

Esta pesquisa tem como relevância mostrar que a pesquisa na formação docente, 

bem como a reflexão sobre este tema colaboram para a prática pedagógica. Assim, 

este trabalho iniciou-se observando que a formação é imprescindível para os 

professores, visto que precisam se capacitar para fazer do ambiente escolar um 

local rico, com novos recursos que facilitem a aprendizagem e a torna mais 

prazerosa. 

A sociedade está mudando e a escola também deve acompanhar esse processo. Na 

formação do professor é essencial a pesquisa porque, por meio dela, o professor 

avalia o local pesquisado e, sobretudo, os métodos de realizar o trabalho. E é a 

combinação entre teoria e prática que o faz um professor pesquisador reflexivo, que 

investiga a sua prática e cria novas maneiras pedagógicas. Segundo Nóvoa (2001), 

essa investigação faz o professor um pesquisador reflexivo: 

“...professor pesquisador é aquele que pesquisa ou que reflete sobre a sua 
prática. Portanto, aqui estamos dentro do paradigma do professor reflexivo. 
É evidente que podemos encontrar dezenas de textos para explicar a 
diferença entre esses conceitos, mas creio que, no fundo, no fundo, eles 
fazem parte de um mesmo movimento de preocupação com um professor 
que é um professor indagador, que é um professor que assume a sua 
própria realidade escolar como um objeto de pesquisa, como objeto de 
reflexão, com objeto de análise. Mas, insisto neste ponto, a experiência por 
si só não é formadora. John Dewey, pedagogo americano e sociólogo do 
princípio do século, dizia: “quando se afirma que o professor tem 10 anos de 
experiência, dá para dizer que ele tem 10 anos de experiência ou que ele 
tem um ano de experiência repetido 10 vezes”. E, na verdade, há muitas 
vezes esta ideia. Experiência, por si só, pode ser uma mera repetição, uma 
mera rotina, não é ela que é formadora. Formadora é a reflexão sobre essa 
experiência, ou a pesquisa sobre essa experiência. (Entrevista concedida 
por Antônio Nóvoa para  www.tvebrasil.com.br em 13 de setembro de 2001) 

Perrenoud (1999) aponta que nem todo professor pesquisador é reflexivo, 

ressaltando, ainda, que existem professores pesquisadores que não têm prazer em 

ensinar e entediam os alunos.  

[...] devemos nos render à evidência: quando ensinam, os pesquisadores 
podem, durante anos, entediar seus alunos, perder-se em monólogos, 
obscuros, ir muito rapidamente, mostrar transparências ilegíveis, organizar 
avaliações arcaicas e assustar os alunos pelo seu nível de abstração ou sua 
pouca empatia ou senso de diálogo. Isso tanto pode sugerir um grande 
desprezo pelo ensino quanto uma fraca capacidade reflexiva aplicada a 
esse trabalho. (PERRENOUD,1999, p.20) 
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Dessa forma, as Instituições precisam se preocupar em formar professores 

pesquisadores reflexivos, não apenas técnicos que reproduzem os conhecimentos 

adquiridos na faculdade ou curso. 

Diante desse cenário, a pesquisa de campo, que será feita nas turmas de Pós-

graduação em Informática na Educação (PIE) do Instituto Federal do Espírito Santo 

(Ifes), irá ressaltar a importância da pesquisa e da elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) na formação do professor, e como essa pesquisa 

colabora para o cotidiano pedagógico, enriquecendo os métodos didáticos. Assim, 

será avaliada a necessidade de um pensamento reflexivo sobre o dia a dia escolar 

para uma pesquisa adequada e uma percepção do problema, visto que a escola é 

um ambiente de oportunidade, onde a formação docente desenvolve competências 

profissionais, possibilitando a prática reflexiva que faz uso de meios que facilitem a 

aprendizagem dos alunos. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 SABER DOCENTE: O ATO DE PESQUISAR 

A pesquisa é um assunto que vem sendo cada vez mais discutido no âmbito escolar, 

nas secretarias de Educação e na sociedade, visto que faz parte do processo de 

ensino. Tem sido recorrente a tentativa de inserção da pesquisa nas escolas. Nesse 

sentido, a história da pesquisa é retratada pelos autores Nascimento, Fernandes e 

Mendonça (2010, p. 228) quando afirmam que “[...] os estudantes deveriam lidar 

diretamente com materiais e realizar experiências para aprender de modo 

significativo e que o professor não deveria ser um transmissor de informações, mas 

orientador do ensino e da aprendizagem”.  

Com o aumento das ciências e tecnologias no fim da Segunda Guerra Mundial, a 

população iniciou o seu interesse pela pesquisa. Posteriormente, as teorias 

cognitivistas começaram a ganhar espaço no pensamento da sociedade, pois 

tiveram a percepção de que o conhecimento era construído por meio da participação 

ativa do homem com o meio onde se vive. Diante disso, os alunos foram 

incentivados a buscar aperfeiçoamento profissional, momento em que as escolas 

começaram a motivá-los a agir e pensar cientificamente, como também passaram a 

utilizar laboratórios.  

Mas esse ensino era muito superficial, pois as escolas não tinham possibilidade de 

oferecer um bom ensino de ciências, uma vez que as condições para a pesquisa 

eram péssimas, e muitos professores tinham dificuldades em aceitar ministrar esses 

ensinos. Para tornar concreto o ensino de ciências, as dificuldades foram devido a 

vários fatores: falta de formação dos professores, mudança no pensamento arcaico 

desses profissionais e falta de locais adequados de trabalho. 

A partir disso, indaga-se o que é a pesquisa científica. Segundo Souza e Gerhardt 

(2009, p. 12) “[...] só se inicia uma pesquisa se existir uma pergunta, uma dúvida 

para a qual se quer buscar a resposta. Pesquisar, portanto, é buscar ou procurar 

resposta para alguma coisa”. Para fazer pesquisa, o pesquisador deve primeiro ter 
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um problema para apresentar até o fim da pesquisa, bem como a discussão dos 

resultados.  

Zeichner e Pereira afirmam que (2005, p. 68) 

A pesquisa dos professores parece também desenvolver neles motivação e 
entusiasmo em relação ao ensino, além de revalidar a importância de seu 
trabalho. Há ainda evidências da relação entre a pesquisa-ação e melhorias 
no aprendizado, comportamento e atitude dos estudantes. Os professores 
envolvidos na pesquisa de suas próprias práticas parecem ainda adotar 
modelos de ensino mais centrados nos alunos e se convencem da 
importância de ouvir, observar e procurar entender os alunos. 

Em conformidade, André (2006) aponta que a pesquisa tem um importante papel na 

formação do professor, pois através dela se consegue uma boa didática - o núcleo 

articulador da pesquisa. A pessoa aprende quando se envolve na ação, investigação 

com atitudes críticas e reflexivas. O professor formador deve propiciar um ambiente 

para o aluno aprender a pesquisar, criar situações e fazer perguntas de pesquisa. 

No envolvimento com a pesquisa, o aluno se sentirá livre para tomar as próprias 

decisões. 

A pesquisa pode tornar o sujeito-professor capaz de refletir sobre a sua 
pratica profissional e de buscar formas (Conhecimentos, habilidades, 
atitudes, relações) que o ajudem a aperfeiçoar cada vez mais o trabalho 
docente, de modo que possa participar efetivamente do processo de 
emancipação das pessoas. (ANDRE, 2006, p.123) 

Este mesmo autor (2006, p.129) também aborda que a pesquisa do tipo etnográfico  

é “[...] voltada para situações do cotidiano escolar, com o objetivo de articular teoria 

e prática pedagógica, pesquisa e ensino, reflexão e ação didáticas”. Dessa forma, o 

pesquisador traz alguma situação do cotidiano para ser discutida na faculdade, ou 

programa de formação e aperfeiçoamento docente.  

O trabalho do professor não requer apenas gosto pela profissão, importa saber que 

o processo de ensino é o estudo da didática. Assim, a teoria com a prática enriquece 

o aprendizado, levando em consideração que a didática estuda os conteúdos, o 

ensino e a aprendizagem. Por isso, é importante esse processo na prática da 

pesquisa. Libâneo, em seu livro Didática, aborda o conceito (1994, p. 52): 
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É, ao mesmo tempo, uma matéria de estudo fundamental na formação 
profissional dos professores e um meio de trabalho do qual os professores 
se servem para dirigir a atividade de ensino, cujo resultado é a 
aprendizagem dos conteúdos escolares pelos alunos. 

Existem vários saberes que são necessários para a prática do professor. Dessa 

forma, Carvalho e Pérez (2011) argumentam que o professor precisa “saber analisar 

criticamente o ‘ensino tradicional’”. Os autores condenam, ainda, o ensino no qual 

somente o professor detém o conhecimento e o conteúdo aplicado, não analisando o 

saber que o aluno traz previamente para a sala de aula. Portanto, o discente apenas 

recebe as informações e “decora”, ao passo que o docente não consegue saber se o 

conteúdo foi aprendido ou não. Nesse ensino tradicional, o professor reproduz o que 

aprendeu durante a sua formação ou quando era aluno, respaldando-se no senso 

comum. Surge então a necessidade de mudança da didática na formação do 

professor. Ou seja, torna-se imperativo pesquisar sobre os materiais didáticos e 

analisá-los criticamente a fim de obter formas que melhoram a didática para, enfim, 

aplicar em sala de aula a melhor abordagem, visando a aprendizagem dos alunos. 

Nesse sentido, Carvalho e Pérez (2011, p. 40) afirmam que 

É claro que esta mudança não é fácil. Não é apenas questão de uma 
tomada de consciência específica, mas sim exige uma atenção contínua até 
tornar natural o fato de colocar em questão o que na atividade docente 
parece óbvio, sua revisão à luz dos resultados da pesquisa educativa etc. 

O docente precisa ter em mente que nem todas as atividades geram uma boa 

aprendizagem. Carvalho e Pérez (2011, p. 6) destacam que o professor deve “[...] 

saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva” e que 

construam conhecimento e habilidades. Dessa forma, o conhecimento científico 

deve fazer parte do processo de formação do professor, pois ele instiga o futuro 

docente a resolver situações problemáticas. Diante do interesse por uma tarefa e a 

complexidade dela, o professor desenvolve um tema e propõe um estudo qualitativo, 

constrói várias hipóteses, elabora estratégias de resoluções, resolve e analisa os 

resultados. A ciência, tecnologia e sociedade precisam ter uma relação na pesquisa 

e após as atividades e produtos construídos, os novos problemas são formulados.  

Carvalho e Pérez (2011, p. 51) abordam a necessidade de o professor possuir 

estratégia didática, que vai além de preparar as atividades. Para boa atuação, 

precisa “saber dirigir o trabalho dos alunos”, que “[...] exige um trabalho coletivo de 
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inovação e pesquisa, sem comparação com o que habitualmente se entende por 

‘preparar uma aula’”. A investigação precisa ser constante, pois se exige uma boa 

pesquisa para melhorar a aprendizagem. Quando se prepara uma atividade, deve-se 

pensar em formar grupos de pesquisa e inter-relacioná-los, facilitando a troca de 

informações e respeitando a opinião de cada grupo, como também organizar meios 

para que haja interação entre eles e com o meio exterior. Ao mesmo tempo, também 

há a necessidade de demonstrar interesse por cada tarefa e avanço dos alunos. 

Por isso, importa saber avaliar. A avaliação é necessária para saber se o aluno 

atingiu o que foi proposto pelo docente, mas essa avaliação não é aquela na qual o 

aluno precisa decorar o texto para responder na prova, momento em que aquele que 

tirou uma boa nota é promovido, pois supostamente alcançou a aprendizagem; já 

aquele que tirou nota menor é entendido como fracassado no processo de 

aprendizado. Por isso, “é preciso saber avaliar”. Então, surge a necessidade de 

formação dos professores para mudar esse conceito de avaliação. Carvalho e Pérez 

(2011, p. 59) afirmam que 

[...] como formador de pesquisadores novatos, o professor deve considerar-
se corresponsável pelos resultados que estes obtiverem: não pode situar-se 
frente a eles, mas com eles; sua pergunta não pode ser “quem merece uma 
valorização positiva e quem não”, mas que ajuda precisa cada um para 
continuar avançando e alcançar os resultados desejados. 

É recorrente a necessidade de elaborar atividades em que o professor avaliará o 

avanço dos seus alunos, ajudando nas dúvidas que tiverem, avaliando os grupos, as 

salas de aula e as tarefas externas à sala de aula. Esses métodos avaliativos são 

uma forma de melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos. 

De igual modo, importa também adquirir a formação necessária para associar ensino 

e pesquisa. Saber ensinar e pesquisar, trazendo isso para sala de aula, ainda é uma 

grande dificuldade dos professores, porque a pesquisa dá trabalho, mas traz bons 

frutos para a sala de aula. E mesmo que a pesquisa venha sendo influenciada há 

anos na formação do professor, ainda existe aquela dificuldade de aceitação no dia 

a dia do docente. Carvalho e Pérez (2011, p. 64) propõe a pesquisa na prática e 

formação do professor:  
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A iniciação do professor à pesquisa transforma-se assim em uma 
necessidade formativa de primeira ordem. Não se trata, é claro, de outro 
componente da preparação à docência, a ser adicionado àquelas que 
vínhamos considerando, mas de orientar a formação do professor como 
uma (re) construção dos conhecimentos docentes, quer dizer, como uma 
pesquisa dirigida. 

Os programas de pós-graduação têm crescido muito nas universidades e, assim, os 

debates entre ensino e pesquisa tornam-se cada vez mais presentes, porém os 

programas incentivam mais o ensino, sendo que a pesquisa e a extensão são 

menos motivadas. Nesse sentido, segundo Santos (2012, p. 12): 

Mesmo nas universidades públicas, a atual recompensa financeira, 
instituída em nome da melhoria do ensino e traduzida pela Gratificação de 
Estímulo à Docência (GED), avalia as atividades de ensino pela quantidade 
de aulas dadas, conferindo até cerca de 80% de pontos à atuação docente 
no magistério, sendo que os demais pontos podem ser completados com 
atividades de pesquisa, extensão e administração. 

Isso faz com que os docentes se dediquem somente ao ensino, pois terão um 

melhor retorno financeiro. Não que o ensino não seja importante, mas o processo de 

ensino aprendizagem leva a informação ao discente, possui uma meta a ser atingida 

e necessita de um processo bem estruturado. Ainda assim, a pesquisa não deve ser 

abandonada, pois faz com que compreendamos o ensino em busca de novas 

técnicas, de respostas para determinadas perguntas e de compreensão dos 

caminhos. Desse modo, “não cabe, portanto, atribuir à pesquisa um poder que ela 

não tem, o de ditar regras para a prática docente. ” (ANDRÉ, 2012, p.59). 

As pesquisas deveriam ser incentivadas pelos professores desde a graduação, uma 

vez que deve estar inserida no cotidiano acadêmico do estudante em todas as 

disciplinas ao mesmo tempo em que o estudante deve ser aproximado da realidade 

da sala de aula, e poderão executar uma pesquisa, com o apoio do professor de 

graduação. Porém, mais próximo que o estudante chega da pesquisa é na disciplina 

de metodologia. Santos afirma (2012, p.13) que: 

Da mesma forma, e de se esperar que o trabalho dos docentes com a 
pesquisa se traduza na sala de aula em cursos mais atualizados, 
aproximando os alunos do campo da produção do conhecimento. No 
entanto, o que se tem observado e que essa relação não ocorre, em muitos 
casos, da maneira esperada ou desejada. Muitos docentes consideram 
suas atividades de ensino desconectadas das atividades de pesquisa, 
ministrando na graduação cursos que não revelam uma marca concreta de 
seus trabalhos na área da pesquisa. 
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É necessário haver incentivos para o docente incluir a pesquisa na sua prática 

diária. Na legislação Lei de Diretrizes e Base (LDB) é abordado sobre a importância 

da pesquisa no ensino superior, mas há uma grande limitação de inclusão por 

dificuldades das Instituições de Ensino Superior se adequar para formar professores 

pesquisadores. Para André (2012, p. 60), não é possível para querer formar 

pesquisadores sem dar-lhes condições para tal:  

Querer que o professor se torne um profissional investigador de sua prática 
exige que se pense nas exigências mínimas para sua efetivação, ou seja: e 
preciso que haja uma disposição pessoal do professor para investigar, um 
desejo de questionar; e preciso que ele tenha formação adequada para 
formular problemas, selecionar métodos e instrumentos de observação e de 
análise; que atue em um ambiente institucional favorável a constituição de 
grupos de estudo; que tenha oportunidade de receber assessoria técnico-
pedagógica; que tenha tempo e disponha de espaço para fazer pesquisa; 
que tenha possibilidade de acesso a materiais, fontes de consulta e 
bibliografia especializada. Esperar que os professores se tornem 
pesquisadores, sem oferecer as necessárias condições ambientais, 
materiais, institucionais implica, por um lado, subestimar o peso das 
demandas do trabalho docente cotidiano e, por outro, os requisitos para um 
trabalho cientifico de qualidade. 

Nóvoa enfatiza a importância de um local adequado para trabalhar e aborda também 

sobre a dignidade profissional, ou seja, a valorização de que o professor necessita 

para fazer um bom trabalho: 

E esta dignidade profissional passa certamente por questões materiais, por 
questões do salário, passa também por boas questões de formação, e 
passa por questões de boas carreiras profissionais. Quer dizer, não é 
possível imaginar que os professores tenham condições para responder a 
este aumento absolutamente imensurável de missões, de exigências no 
meio de uma crítica feroz, no meio de situações intoleráveis, de acusação 
aos professores e às escolas. (Entrevista concedida por Antônio Nóvoa para 
www.tvebrasil.com.br em 13 de setembro de 2001)   

Estudantes do nível superior não são motivados à pesquisa na graduação, os 

mínimos incentivos são recebidos durante a pós-graduação. Ao sair da graduação, 

os estudantes recebem bolsas de iniciação científica do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em que precisam pesquisar e 

tirar boas notas para continuar com a bolsa. Porém esses estudantes precisam 

estagiar com vários professores e acabam adquirindo características deles. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) visa a 

estimular o ensino e a pesquisa. Porém, a realidade dos professores para ingressar 
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na pesquisa é outra, observa-se a falta de tempo, dificuldades de espaço, materiais, 

dificuldades de obter informações necessárias da escola, falta de auxílio financeiro e 

de recursos bibliográficos dificultam a realização das pesquisas dos professores, 

visto que também fazem carga horária com dupla jornada para aumentar a renda, o 

que, obviamente, prejudica o tempo que o professor disponibilizaria para uma 

pesquisa. Então, o professor acaba realizando projetos no lugar da pesquisa. 

Pensando assim, Ludke afirma (2012, p.35): 

Nossos professores se encontram, em geral, em uma situação aproximada 
a de “estar em pesquisa”, indicada de um modo bastante amplo por um 
“projeto”, nem sempre identificável como projeto de pesquisa. Pode tratar-se 
do projeto de um curso, ou de uma unidade especifica dele, no qual o 
professor procura experimentar um novo design, ou novos materiais e 
estratégias de ensino, às vezes em conjunto com seus alunos [...]. 

O governo não investe em pesquisas, o que significa dizer que os professores não 

são incentivados, ainda assim, é importante observar que a pesquisa traz um 

enriquecimento para o desenvolvimento profissional e para escola/Universidade, 

desenvolvendo teorias. Uma pesquisa faz com que o professor conheça as 

dificuldades dos seus alunos e os possíveis vínculos em sala de aula. A pesquisa 

acadêmica ou científica não é mais ou menos importante, se ela ajuda o professor 

no crescimento profissional, deve ser utilizada. A comunidade escolar, por vezes, 

acha a pesquisa desnecessária para a escola, visto que não resolve todos os 

problemas e não tem respostas claras. Além disso, os professores pesquisadores 

reclamam das dificuldades de conseguir acesso à escola. André (2012, p.63) aponta 

os motivos: 

Haverá razões para tantas insatisfações de ambos os lados? 
Provavelmente. Os pesquisadores muitas vezes assumem uma atitude de 
juiz das práticas escolares e dos professores, atribuem à pesquisa um papel 
prescritivo, fazem denúncias pouco fundamentadas, ditam a verdade, 
criando, com isso, indisposições e resistências perfeitamente 
compreensíveis. Muitos professores e demais profissionais das escolas, por 
sua vez, desenvolvem uma grande expectativa em relação à pesquisa, 
acreditando que ela pode dar respostas imediatas ou apontar soluções aos 
intricados problemas da prática escolar cotidiana e, como isso não 
acontece, mostram-se céticos quanto a seu valor e sua utilidade. Passam, 
então, a fazer sérias críticas aos resultados das pesquisas, acusando-os ora 
de simplistas demais, ora de complexos demais, ora de muito vagos, ora de 
contraditórios. 
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2.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES ENQUANTO PRÁTICA REFLEXIVA 

A formação dos professores deve ser de maneira continuada, pois por meio dela os 

professores se capacitam para ministrar as aulas, priorizando assim o 

desenvolvimento do aluno. Tal formação deve ser revisada constantemente, uma 

vez que o ensino não é simples, pois requer dedicação e estudo. Saber onde estão 

as dificuldades da educação, preparar atividades, avaliar, aliar o ensino à pesquisa, 

fazer uso das tecnologias de informação são algumas metodologias necessárias à 

prática docente.  

Não basta para os professores saber apenas o conteúdo, é necessário preparar uma 

aula em que a prioridade seja o aluno. O processo que antes era tecnicista, no qual 

o docente apenas reproduzia o que era transmitido pelas universidades, e não era 

dialógica e cabia ao aluno aceitar passivamente toda a transmissão de conteúda, já 

não atende às demandas de formação.  Atualmente, com as significativas mudanças 

e transformações na sociedade como, por exemplo, a inclusão de tecnologias no 

cotidiano, o professor perdeu a centralidade de transmissão dos saberes e, com 

isso, surge a necessidade de formar um profissional reflexivo que por meio da 

pesquise seja capaz de aprimorar o local de trabalho e instigar os alunos a 

aprenderem as metodologias da ciência, formando pesquisadores. Para o docente e 

discente, o saber não está terminado e de acordo com o construtivismo está em 

constante construção.  

De acordo com Carvalho e Pérez (2011, p.30-31) não se deve considerar 

[...] necessária, nem conveniente, a transmissão de propostas didáticas, 
apresentadas como produtos acabados, mas sim favorecer um trabalho de 
mudança didática que conduza os professores (formação ou em atividade), 
a partir de suas próprias concepções, a ampliarem seus recursos e 
modificarem suas perspectivas. 

De igual modo, Freire destaca (1996) que ensinar não é transferir conhecimento, 

mas preparar meios para que o indivíduo construa o seu conhecimento, respeitando 

o tempo, momento e o local onde ele está inserido. Não adianta olhar para a prática 

mecanicamente, mas olhar sempre de forma reflexiva. Ainda respaldando-se em 

Freire (1996, p.12): 
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O que me interessa agora, repito, é alinhar e discutir alguns saberes 
fundamentais à prática educativo-crítica ou progressista e que, por isso 
mesmo, devem ser conteúdos obrigatórios à organização programática da 
formação docente. Conteúdos cuja compreensão, tão clara e lúcida quanto 
possível, deve ser elaborada na prática formadora. É preciso, sobretudo, e 
aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, desde o 
princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito 
também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar 
não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua 
produção ou a sua construção. 

O papel do professor formador vai muito além de quadro e pincel. Neste caso, exige-

se conhecer a disciplina, conseguir unir a prática e teoria, questionar o senso 

comum ou até mesmo repensar a experiência que não está aprimorando o ensino e 

passar a utilizar uma metodologia mais adequada para a aprendizagem. Assim, 

Nobre enfatiza em seu trabalho o olhar reflexivo sobre a prática docente afirmando 

que: 

Em processo contínuo de auto-formação cabe ao professor rever suas 
concepções sobre ensino, aprendizagem, planejamento, interação com 
alunos, avaliação etc., como forma de construção de conhecimentos e 
ressignificação de práticas. Dessa forma, entendemos que a formação de 
professores como prática reflexiva, de caráter contínuo, não e sobre a ação, 
sobre a prática docente, deve ser exercida como forma de promover a 
autonomia, a partir de uma prática contextualizada, politicamente situada, 
voltada para a valorização do desenvolvimento de professores e de 
instituições de ensino. (NOBRE, 2013, p. 75) 

As instituições de ensino devem estar atentas para preparar um bom profissional 

para o mercado de trabalho, visto que estas devem incentivar a pesquisa, ao mesmo 

tempo em que o governo deve fornecer suporte para que os pesquisadores e futuros 

pesquisadores desenvolvam a sua pesquisa. Em consonância com o afirmado, a lei 

de Diretrizes de Bases (LDB Nº 9394/96) informa sobre a importância da Formação 

dos Professores continuada e valorização dos professores. 

Valente (1999) expõe os avanços tecnológicos atuais na educação e afirma que 

muitas funções da sociedade já se adaptaram ao novo modelo de serviços 

prestados à população. Então a escola, como base para formação do cidadão, não 

deve ser defasada, mas deve buscar melhorias no ensino.  

Antes poucas pessoas tinham acesso à educação, pois esta era feita por um mentor 

que dava aulas somente aos membros da corte. Com o surgimento das indústrias, 

percebeu-se a necessidade de aumentar a mão de obra e tornou-se necessário 
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ensinar a ler e escrever a um contingente maior de pessoas, então a educação 

passou a ser “empurrada”. Essa educação tem respaldo em um currículo engessado 

e o professor tem que atender à demanda, não importando se o conteúdo faz parte 

do cotidiano desse aluno. Consequentemente, não se cria um aluno crítico, 

transformador de conteúdo em conhecimento.  

Nesse sentido, é necessário compreender que as tecnologias avançaram, e a 

sociedade não é mais a mesma, pois recebe constantemente diversidade de 

informações, visto que estão interligadas na rede. Esse “novo” aluno da 

modernidade precisa ser desafiado para que se desenvolva. Assim, segundo 

Valente (1999, p.39): 

A escola que estimula o compreender deve rever a questão do espaço e do 
tempo. A realização de tarefas pode acontecer no mesmo local, porém em 
tempos diferentes. Cada aluno pode estar realizando uma tarefa, que pode 
estar acontecendo em tempos e em níveis diferentes. Além disso, a 
utilização da tecnologia da informação poderá favorecer a colaboração de 
alunos para o desenvolvimento de atividades intelectuais em um mesmo 
tempo, porém em espaços diferentes. 

Observando a necessidade de uma escola preparada para o aluno moderno, é 

primordial professores capacitados. Levando em consideração que as 

responsabilidades vão além das escolas, o sociólogo e antropólogo Philippe 

Perrenoud (1999) aborda a melhoria na educação e a responsabilidade que a 

Universidade tem para formar professores pesquisadores reflexivos, visto que a 

pesquisa deve agregar a reflexão. Se assim não for, os alunos se tornarão apenas 

técnicos. Para que isso ocorra, é necessária a participação de todos no processo.  

Dessa forma, Perrenoud (1999, p. 20) afirma: 

Em conclusão, eu diria que se a universidade é, potencialmente, o melhor 
lugar para formar os professores para a prática reflexiva e a participação 
crítica, ela deve, para realizar esse potencial e provar sua competência, 
evitar toda arrogância e se dispor a trabalhar com os atores em campo. Em 
contrapartida, os ministérios, as associações, as comissões escolares, os 
estabelecimentos escolares e outros poderes organizadores deveriam 
esforçar-se, por seu lado, para abrir e manter um diálogo que não negue as 
diferenças! 

Um professor reflexivo não para de refletir, progredindo em sua profissão, pois  

debruçar-se sobre o objeto transformou-se em uma forma de identidade e de 

satisfação. Assim, tal profissional conquista métodos e ferramentas conceituais 
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baseados em diversos saberes e constrói novos conhecimentos, os quais são 

reinvestidos na ação, não se limitando ao que aprendeu no período de formação 

inicial nem ao que descobriu em seus primeiros anos de prática. Pelo contrário, o 

professor reflexivo reexamina constantemente seus objetivos, seus procedimentos, 

suas evidências e seus saberes, ingressando em um ciclo permanente de 

aperfeiçoamento, já que teoriza sua própria prática. Ou seja, o professor faz 

perguntas, tenta compreender seus fracassos, projeta-se  decide proceder de forma 

diferente quando ocorre uma situação semelhante a uma já ocorrida, estabelecendo 

objetivos mais claros, explicitando suas expectativas e seus procedimentos. A 

prática reflexiva é um trabalho que, para se tornar regular, exige uma postura e uma 

identidade particulares (PERRENOUD, 2002). 

Há uma necessidade de conhecer a escola e pesquisar sobre o espaço para 

alcançar meios que ajudem a motivar os alunos e a todos os profissionais que 

participam dessa instituição. Segundo Alarcão 2001, p.15 “É preciso refletir sobre a 

vida que lá se vive, em uma atitude de diálogo com os problemas e frustrações, os 

sucessos e os fracassos, mas também diálogo com o pensamento, o pensamento 

próprio e o dos outros. ” 

Muitos alunos passam o seu tempo na escola ou faculdade, terminam os seus 

cursos desmotivados, não conseguem alcançar os níveis de aprendizado de que 

necessitam e, até mesmo, os profissionais dessa instituição se encontram 

desanimados, e um dos maiores motivos para isso é a falta de apoio da instituição e 

do governo. Alarcão (2001, p.16), aponta que 

[...] após vários anos de escolarização, muitos alunos não revelam as 
competências cognitivas, atitudinais, relacionais e comunicativas que a 
sociedade espera e das quais necessita. Igualmente me pesa verificar o 
cansaço e o desânimo manifestados por tantos professores que, em alguns 
países mais do que em outros, mais de uma maneira geral em todos, 
sentem-se solitários, desapoiados pelos dirigentes, pelas comunidades e 
pelos governos. 

A escola é um local de aprendizagem, conhecimento, vivência, e local que forma 

cidadãos conscientes para a vida e que, portanto, não deve ser abandonada nessa 

função e desprezada pelos poderes públicos. Parcerias entre comunidade, escola e 

governo são fundamentais para o desenvolvimento desses alunos, para que 
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encontrem espaço para convivência agradável e que juntamente com a direção haja 

cooperação entre os indivíduos. Alarcão (2001, p.19), afirma: 

Uma coisa é certa. Urge mudá-la. Não apenas nos currículos que são 
ministrados, mas na organização disciplinar, pedagógica, organizacional. 
Nos valores e nas relações humanas que nela se vivem. É preciso repensá-
la, pensando-a em contexto. Mas não basta que fiquemos apenas no 
pensar. Depois, é preciso agir para transformá-la. 

Para haver uma escola reflexiva, há uma necessidade de formar professores 

reflexivos que pesquisem e reflitam sobre a sua prática e que percebam a 

necessidade de continuar suas formações para aumentar a “bagagem” profissional 

para utilizar e repensar várias estratégias e metodologias a fim melhorar a 

aprendizagem do aluno. Alarcão (2001, p.24) aborda que 

[...] exige do professor a consciência de que a sua formação nunca está 
terminada e das chefias e do governo, a assunção do princípio da formação 
continuada. No entanto, também lhe dá o reconforto de sentir que a 
profissão é para ele, com os outros, sede de construção de saber, 
sobretudo se a escola em que leciona for uma escola, ela própria, 
aprendente, e consequentemente, qualificante para os que nela trabalham. 

Assim, para se tornar um pesquisador é necessário ter a formação teórica, pois ela 

colabora para o professor conhecer o local onde a escola está inserida bem como as 

dificuldades existentes. Além disso, como o docente vai trabalhar com o aluno é 

definido por meio dessa formação, ou seja, os saberes docentes serão construídos 

sobre as fontes de diversos autores e, até mesmo, sobre a sua própria experiência. 

De acordo com Santos (2012, p.16): 

[...] a ideia de que o professor deve trabalhar como um pesquisador, 
identificando problemas de ensino, construindo propostas de solução com 
base na literatura e em sua experiência, colocando em ação as alternativas 
planejadas, observando e analisando os resultados obtidos, corrigindo 
percursos que se mostram pouco satisfatórios. Essa ideia e defendida como 
forma de desenvolvimento profissional dos docentes e também como uma 
estratégia para a melhoria do ensino. Estas são questões que estão tanto 
na agenda dos que discutem os problemas da educação básica, como 
daqueles que estudam e pesquisam no campo da formação docente. Se os 
primeiros associam os investimentos na formação do professor com a 
melhoria do ensino, os segundos buscam compreender os processos de 
formação dos docentes. 

Quando o nível de ensino é abaixo do esperado pelas Secretarias de Educação, há 

uma preocupação na formação do professor. Diante disso, indaga-se sobre o que 

fazer para mudar a situação atual da educação no Brasil. Parece-nos que a 
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necessidade urgente é começar pelas Universidades onde se forma o professor, 

sobretudo, entendendo que é necessário formar o professor reflexivo. 

Marli André (2012) aborda que há poucos anos começaram os movimentos sobre a 

valorização do professor do professor reflexivo. No final dos anos 80, com agravante 

na década de 1990, tais movimentos caminharam em várias direções, argumenta 

André, abordando o que vários autores disseram em suas obras: 

Demo (1994) defende a pesquisa como princípio cientifico e educativo; 
Ludke (1993) argumenta em favor da combinação de pesquisa e prática no 
trabalho e na formação de professores; Andre (1994) discute o papel 
didático que pode ter a pesquisa na articulação entre saber e pratica 
docente; Geraldi, Fiorentini e Pereira (1998) enfatizam a importância da 
pesquisa como instrumento de reflexão coletiva sobre a pratica; Passos 
(1997) e Garrido (2000) mostram evidências, resultantes de seus trabalhos, 
sobre as possibilidades de trabalho conjunto da universidade com as 
escolas públicas, por meio da pesquisa colaborativa. (ANDRÉ,2012, p.56) 

A formação da graduação não é suficiente para garantir um professor pesquisador 

reflexivo. É necessário que haja uma parceria entre Universidades e Escolas de 

nível Básico, em que o professor pesquisador fará com que o estudante faça um 

trabalho prático na escola. A partir disso, espera que esse professor trabalhe com 

coleta e análise dados, teoria, vocabulário próprio, conceitos hipóteses e desenvolva 

projetos e ações depois que fizer a pesquisa. 

Por outro lado, entende-se também que o professor nem sempre conseguirá 

resolver todas as perguntas da sua pesquisa ao passo que sua investigação não 

resolverá todos os problemas educacionais. No entanto, o docente nunca poderá 

receber a culpabilidade pelos problemas que encontrar durante a sua pesquisa, 

mesmo que ele não consiga resolvê-los. Segundo André (2012, p.61): 

Precisamos, portanto, examinar com cuidado essa proposta tão atraente de 
formar o professor pesquisador para não cair nas suas armadilhas; nem 
atribuir-lhe um papel redentor, de resolução mágica dos graves problemas 
educacionais; nem simplificá-la demasiadamente, deixando de considerar 
as exigências mínimas para sua efetivação. 

Na formação do professor, o eixo necessário da graduação e da formação 

continuada precisa ser a pesquisa. Ou seja, é indispensável formar o docente que 

seja instigado a investigar e a descobrir problemas, bem como, através de um 

projeto de pesquisa, conseguir analisar e reformular novas propostas e novos temas.  
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2.3 O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

Diante da necessidade de ter professores capacitados para a modernidade e que 

visem à aprendizagem do aluno, há diversas Instituições de Ensino que oferecem 

cursos superiores e cursos de formação de professores para os docentes que 

queiram se aperfeiçoar e, até mesmo, aqueles que querem se formar professor. Os 

cursos oferecidos, geralmente, não conseguem atender esse novo aluno porque, 

diante do aumento das tecnologias, esse profissional necessita de uma formação 

inovadora.  

As dificuldades surgem quando esse profissional não possui tempo para ir todos os 

dias na faculdade. Então, como especializar esse docente com qualidade? A opção 

seria de cursos à distância com bons materiais instrucionais, ambiente de 

aprendizagem, tutores e professores capacitados. Consoante à discussão, o Instituto 

Federal do Espírito Santo (Ifes) oferece vários cursos na modalidade a distância:  

Técnico, graduação e pós-graduação lato sensu. Nesse trabalho, será abordado, em 

especial, o curso de Pós-graduação em Informática na Educação (PIE) e como a 

pesquisa influenciou na qualidade da formação dos alunos docentes desse curso. 

O curso PIE visa a capacitar profissionais/professores para o uso de tecnologias no 

processo Ensino-Aprendizagem, sendo o público alvo deste curso os docentes do 

Ensino Fundamental, Médio e Educação superior, profissionais de administração, 

Computação e Educação. E tem como objetivo principal promover o interesse 

didático pedagógico pelo uso da informática para que esses 

profissionais/professores consigam uma melhor aprendizagem de seus alunos e a 

utilização desses recursos com criatividade.  

Observando que há uma grande necessidade de formar professores em tecnologias 

educacionais, este curso atende também ao objetivo de fomentar o desenvolvimento 

institucional para a modalidade de educação a distância, bem como a pesquisa em 

metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em tecnologias de informação 

em comunicação (TICs) (IFES, 2009).O curso PIE se consistiu em uma proposta 

pedagógica na modalidade a distância que visa a atender a demanda por 

profissionais, em especial, professores capacitados a utilizar tecnologias no 
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processo de ensino-aprendizagem de forma multi, inter e transdisciplinar (NOBRE, 

2013, p. 87). 

O Curso de Informática na Educação permite um aprofundamento teórico sobre as 

relações estabelecidas entre a Informática e a Educação, favorecendo um trabalho 

coletivo, compartilhado e participativo (IFES, 2009). Além disso, o proporciona 

conhecimentos teóricos que contribuem na prática dos diversos professores da 

Educação Básica, levando-os a desenvolver habilidades para o uso da informática 

no ambiente educacional e maior interação com as novas tecnologias da informação 

e comunicação (IFES, 2009). 

Percebe-se que ao longo dos anos vem crescendo a oferta de cursos na modalidade 

de EaD, na qual o professor ministra aula para várias turmas ao mesmo tempo, já 

nos cursos presenciais um professor ministra aula para apenas 1 turma. Na 

modalidade a distância, a participação dos alunos se dá pelo Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) que permitem a criação de salas virtuais para interação do 

aluno com o tutor, o professor, as atividades e até mesmo com outros alunos. Vale 

observar também que os AVAs também podem ser utilizados em cursos presenciais. 

A equipe do Curso PIE é composta por 5 profissionais: coordenador de curso, 

coordenador de tutoria, designer Instrucional, pedagogo e revisor de texto. Além da 

equipe de curso, fazem parte também os professores, tutores a distância e tutores 

presenciais. 

O Curso de PIE foi planejado com uma carga horária de 360 horas, destinadas ao 

desenvolvimento dos conteúdos que abrangem tanto a dimensão teórico-conceitual 

quanto a aprendizagem de métodos próprios da pesquisa em educação (NOBRE, 

2013) e as outras 120 horas são destinadas ao Trabalho de Conclusão do Curso 

(TCC) que é um artigo científico - perfazendo um total de 480 horas.  

A primeira oferta do Curso PIE foi pelo edital de Processo Seletivo PS 11/2010 com 

oferta de 120 vagas, sendo 30 vagas para cada polo localizados no ES: Colatina, 

Linhares, Venda Nova do Imigrante e Vila Velha. A defesa do TCC do Curso PIE do 

edital 11/2010 foi 5 de novembro de 2011. Em agosto do mesmo ano, foi realizada a 
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segunda oferta do curso, conforme edital PS 20/2011, com um total de 250 vagas, 

sendo 50 vagas para cada polo do ES: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Conceição 

da Barra, Piúma e Santa Leopoldina. A terceira oferta do curso foi no ano de 2012 

pelo edital PS 39/2012, um total de 160 vagas, sendo que 40 vagas foram 

destinadas aos polos: Aracruz, Domingos Martins, Pinheiros e Vitória. A quarta 

oferta do curso foi no ano de 2013 por meio do edital PS 21/2013, com 160 vagas, 

40 respectivamente para os polos Linhares, Piúma, Santa Leopoldina e Domingo 

Martins. O edital PS 28/2014 ofereceu 150 vagas sendo distribuídas para os polos: 

Aracruz, Itapemirim, Linhares, Mimoso do Sul e Venda Nova do Imigrante. 

A duração do curso é de 18 meses com encontros presenciais. A portaria inicial nº 

934 de 15 de julho de 2009 autorizou o funcionamento do curso com encontros 

presenciais, totalizando 18 meses.   

Na PIE é obrigatório a produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

atendendo a resolução CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 2001, para finalização do 

curso. Logo, todos os alunos professores produziram o TCC, no qual analisaremos 

qual foi a importância dessa produção para sua formação docente em sua prática 

reflexiva. 

2.3.1 O Trabalho de Conclusão do Curso 

O trabalho de conclusão de Curso (TCC) é realizado em forma de dissertação, 

sendo um trabalho científico apresentado ao final da graduação ou em algumas 

especializações, cursos técnicos, MBA, entre outros. O aluno é avaliado sobre os 

conhecimentos adquiridos no decorrer do curso e, em seguida, inicia a pesquisa 

científica. 

A Lei de Diretrizes e Bases para Educação (Lei 9394/96) fixa normas gerais 

importantes para Municípios e Estados. A primeira lei foi criada no ano 1961 e logo 

no ano de 1971 uma nova versão foi criada. A terceira foi sancionada em 1996. 

Nela, consta a importância e o incentivo à pesquisa na Educação Superior no Art.43 

“III- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
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desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;” visto 

que a Educação Superior deve ter essa finalidade. O Art.53 atribui à faculdade a 

competência de “III- estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, 

produção artísticas e atividades de extensão”. A Educação Superior devem ter 

programas que incentivem a pesquisa no Art. 77 “§ 2º. As atividades universitárias 

de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do Poder Público, 

inclusive mediante bolsas de estudo. ” 

Diante disso, as pesquisas do Trabalho de Conclusão de Curso devem ter o apoio 

da instituição e devem ser planejadas de acordo com o curso. No início, o aluno 

elabora um Projeto de Pesquisa com o tema relacionado ao curso e de maior 

interesse. O orientador então indicará leitura, e através da revisão de literatura, o 

aluno fará um referencial teórico. 

Segundo o projeto pedagógico do curso PIE o Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC constitui-se numa atividade científica de sistematização do conhecimento sobre 

um objeto de estudo, cuja exigência é um requisito obrigatório para integralização 

curricular do estudante de Pós-graduação. Deverá focalizar um tema ligado à área 

de concentração do curso, em consonância com os objetivos do mesmo (IFES, 

2009). 

Seguindo o projeto de TCC será um artigo científico que poderá ser de natureza: a) 

teórica, em que o estudante discute um tema relevante com o objetivo de rever a 

bibliografia produzida até então, devendo analisar conceitos de vários autores e 

propor ou apontar novas formulações que elucidem melhor o tema em questão; ou 

b) teórica-empírica, em que o estudante elabora, juntamente com a pesquisa teórica, 

uma pesquisa de campo, entrando em contato direto com o universo do seu objeto 

de estudo e fundamentando assim a discussão teórica a partir da análise do material 

coletado (IFES, 2009).  

O trabalho será desenvolvido de forma individual por cada aluno, tendo um professor 

orientador que acompanhará o desenvolvimento do projeto. Tais preocupações se 

justificam porque é necessário que o estudante vivencie cada etapa do processo de 
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construção do conhecimento a fim de que possa compreender, valorizar e criticar 

artigos científicos.  

Cada Instituição tem as normas para elaboração do TCC. O Instituto Federal do 

Espírito Santo (Ifes), por exemplo, utiliza as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que foram elaboradas pelo Comitê Brasileiro de 

Documentação e Informação. A ABNT NBR 14724 é revisada e uma nova edição 

atualizada a cada cinco anos, se necessário. O Ifes também utiliza as Normas para 

apresentação de Trabalho Científico, conforme: 

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), no intuito de padronizar a 
formatação de trabalhos científicos realizados na instituição, apresenta esta 
publicação. Este manual tem por objetivo auxiliar os servidores e o corpo 
discente no processo de elaboração desses trabalhos. Para tanto, foram 
observadas as recomendações da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e estabelecidas adaptações de acordo com a realidade da 
instituição (Normas para apresentação de Trabalho Acadêmico e Científico 
2014, p.7) 

A apresentação e defesa do TCC serão públicas e realizadas no seminário final, no 

qual participarão professores, tutores e convidados, com o objetivo de obter 

aprovação do trabalho. Para a realização da defesa do TCC será formada uma 

banca examinadora composta por 3 (três) integrantes: examinador orientador, 

examinador interno e examinador externo, sob a presidência do professor 

orientador. 

O TCC será avaliado dentro dos seguintes aspectos: temática (originalidade e 

atualidade); capacidade e organização; abordagem com domínio do tema, 

familiaridade e postura crítica; Trabalho escrito (coerência, interpretação e 

sistematização); apresentação (clareza e fluência, coerência com o trabalho escrito, 

desempenho e desenvoltura); referencial Teórico (pertinente ao tema); qualidade na 

implementação do Trabalho e metodologia desenvolvida (instrumento que dê 

resposta ao objetivo) (IFES, 2009).  

O TCC pode ser visto como mais uma das experiências dos professores com a 

pesquisa, que, segundo Jacobs e Cross (1995), fica evidente que, vários anos após 

a conclusão dos cursos, os profissionais que participaram de alguma experiência de 

pesquisa durante a sua formação tendem a se sobressair no mercado de trabalho, 
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mesmo quando não continuam com atividades de pesquisa. Além disso, os 

profissionais que participaram de pesquisas com as características como maior 

capacidade de se expressar com base em informações sólidas e maiores 

capacidades de análise e de leitura de artigos científicos teriam sido decisivas para 

esse sucesso. 

A pesquisa cientifica é muito importante para a população, trazendo benefícios para 

o cotidiano e possibilitando resposta para determinadas perguntas. Vale ressaltar 

que, no caso específico dos cursos de pós-graduação, a pesquisa para a conclusão 

do curso deve ser feita com a preocupação de ajudar no desenvolvimento da 

sociedade e colaborar com a ciência. 
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3  METODOLOGIA 

Os métodos científicos são caracterizados por refletirem um conjunto coeso de 

atividades sistemáticas que auxiliarão o pesquisador a tomar decisões a fim de 

traçar o caminho ordenado de suas pesquisas (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

Neste sentido, projetos de investigação científica se valem da escolha de métodos 

científicos adequados a fim de garantir o rigor e a rastreabilidade das atividades 

realizadas.  

3.1 DEFINIÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Os dados coletados nesta pesquisa foram analisados baseados em métodos 

qualitativos e quantitativos, denominado também de método misto. Neste caso, um 

método não neutraliza o outro na tentativa de responder a diferentes questões no 

campo da investigação de um problema determinado, pois coleta, avalia e vincula 

dados qualitativos e quantitativos numa mesma pesquisa (SAMPIERI, COLLADO e 

LUCIO, 1991). Assim, as características da abordagem qualitativa, segundo Silveira 

e Córdova (2009, p. 32): 

[...] são: objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 
compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 
determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e 
o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados 
pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; 
busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto 
que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. 

Com uma linguagem mais clara sobre o que é a pesquisa quantitativa e qualitativa 

Rapchan (2014, p.14) explica: 

Pesquisa quantitativa: Considera que tudo pode ser traduzido em números. 
Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, 
mediana, moda, desvio-padrão, etc.). Pesquisa Qualitativa: Considera do 
ponto de vista de uma abordagem descritiva. Não requer o uso de Métodos 
e técnicas estatísticas. Nesse Método, os pesquisadores tendem a analisar 
seus dados indutivamente. 

Quanto aos seus objetivos, esta foi uma pesquisa descritiva, cujo foco foi descrever 

as características de uma população e permitir a compreensão de comportamentos 

de diversos fatores que influenciam determinados fenômenos (ANDRADE, 2003). 
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Assim, a pesquisa teve um caráter exploratório, pois foi analisada a percepção que 

os professores têm em relação às contribuições que o Trabalho de Conclusão de 

Curso teve em sua formação e na prática pedagógica. 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, esta pesquisa realizou um 

levantamento de dados, ou survey, que na visão de Andrade (2003) é a que se 

define pela interrogação direta de um grupo específico ou fatos que se deseja 

conhecer em relação ao problema estudado, cujo maior objetivo é descrever uma 

situação como de fato se mostra. 

Segundo Malheiros (2011), a pesquisa exploratória deve passar pelas seguintes 

etapas: identificação do problema; definição do grupo com o qual o levantamento 

será realizado; definição do instrumento que será utilizado; realização do 

levantamento de dados; análise dos dados coletados e, por fim, a elaboração de um 

relatório final de pesquisa e considerações. 

3.2   SUJEITOS DA PESQUISA 

Segundo Malheiros (2011) a segunda etapa para a realização de uma pesquisa 

exploratória é definição do grupo com o qual o levantamento será realizado, ou seja, 

os sujeitos da pesquisa. 

Esta pesquisa foi realizada com alunos das cinco turmas (2010, 2011, 2012, 2013 e 

2014) do curso de Pós-Graduação em Informática na Educação (PIE). Este foi o 

contexto que serviu de base para a realização desta pesquisa sobre influência da 

realização do Trabalho de Conclusão de Curso na formação docente e na prática 

pedagógica reflexiva dos professores. 

Os sujeitos da pesquisa que foram convidados para responderem a um questionário 

sobre o tema e compuseram a amostra da pesquisa foram os atuais alunos e os ex-

alunos do Curso de Pós-graduação em Informática da Educação do IFES, que 

atuam como docentes. Os ex-alunos e alunos, respectivamente estão assim 

distribuídos em 2010 com 158, 2011 com 85, 2012 com 100, 2013 com 110 e 2014 

com 127 alunos, perfazendo o total de 580. Destes, somente 34 devolveram o 
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questionário respondido. Ressaltando que todos esses alunos e ex-alunos 

receberam a solicitação para responderem ao questionário através do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem do Ifes, o Moodle. 

3.3   COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Para Malheiros (2011), a terceira etapa de uma pesquisa exploratória é a definição 

do instrumento a ser utilizado. No caso desta pesquisa, foi utilizado um questionário 

online, o qual, segundo Marconi e Lakatos e (2006), é considerado como uma 

ferramenta de observação direta extensiva, constituído por uma série de perguntas 

que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador. Este 

instrumento foi utilizado pela possibilidade de coletar informações de um grande 

número de pessoas dispersas em áreas geográficas distintas. 

Para levantar o perfil destes sujeitos, foi utilizado como ferramenta o questionário “A 

Influência do TCC na Formação docente”. Este instrumento se constitui por 23 

questões do tipo abertas e fechadas, e foi construída utilizando os formulários web 

do Google Drive. E, em seguida, enviado ao aluno do curso por meio de mensagem 

no   Moodle. 

O questionário utilizado nesta pesquisa foi validado por duas doutoras da área da 

educação, Prof.ª Dra. Marize Lyra Silva Passos e Prof.ª Dra. Isaura Alcina Martins 

Nobre, e construído com base em questões fechadas e abertas, o que possibilitou a 

coleta de informações quantitativas e qualitativas, que forneceram dados sobre o 

perfil dos sujeitos da pesquisa, sobre a Importância dela em sua formação docente 

no curso de Pós-graduação em Informática na educação, bem como o quanto isso 

influenciou em sua prática reflexiva, em especial na sua elaboração do Trabalho de 

Conclusão do Curso.  

O procedimento de coleta dos dados visando “[...] obter informações acerca do que 

as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem 

ou fizeram [...]” (GIL, 2008, p. 109) foi realizado com o objetivo de dar voz aos 

sujeitos da pesquisa e, como isso, possibilitar a compressão da realidade. 
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Essa pesquisa teve como campo de estudo os alunos do curso PIE que iniciaram a 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. Para cálculo da amostra utilizada de 

forma aleatória simples (aquela na qual todos os elementos têm a mesma 

probabilidade de serem selecionados) o cálculo do tamanho da amostra foi baseado 

na equação, onde:  

n - amostra calculada;  

N – população;  

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança;  

p - verdadeira probabilidade do evento e  

e - erro amostral. 
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Baseado nesta equação, foram obtidos os seguintes dados: população (N) igual a 

580 (total de alunos que iniciaram a disciplina TCC); nível de confiança (Z) de 90%; 

a verdadeira probabilidade do evento (p) foi de 50% e o erro amostral (e) de 15%. A 

partir desses dados, foi obtido como resultado uma amostra (n) igual ou superior a 

29 sujeitos.  

Essa pesquisa foi respondida por 34 alunos da PIE que iniciaram a disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso. Então, podemos afirmar que os resultados obtidos 

têm uma margem de erro de 15% e um nível de confiança de 90%. 

A divisão do questionário foi a seguinte: Na primeira parte foi levantado o perfil dos 

professores; na segunda parte, tiveram perguntas fechadas, sendo perguntado o 

quanto que a produção do TCC contribuiu na vida dos professores em geral; na 

terceira parte, foram feitas perguntas abertas, sobre tema do TCC, motivação, 

pontos positivos e negativos e um espaço aberto para complementar a opinião.  
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Esse questionário teve como tema - A Influência do TCC na Formação Docente 

(Apêndice B). O Google Drive foi o recurso escolhido para a realização do 

questionário por ser uma ferramenta gratuita, simples de ser criada, utilizada e 

modificada. Além disso, nos dados exportados podem ser feitas várias 

consolidações e criar abas específicas. No início do questionário, é apresentada 

uma tela com o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (Apêndice A), no qual 

é informado o objetivo da pesquisa e a garantia de sigilo do entrevistado, tendo o 

direito de responder ou não. Caso a resposta à solicitação seja “não”, é direcionado 

para uma tela de agradecimentos e o questionário é encerrado. Já os entrevistados 

que aceitam participar do questionário também são direcionados a uma tela de 

agradecimentos, mas apenas ao final de sua participação.  

Todos os dados obtidos no questionário foram tabulados pela Tabela Dinâmica no 

programa excel, podendo ser organizados, estruturados, onde foram procuradas 

tendências e variações nas informações obtidas. Vale observar também que 

perguntas abertas no questionário colaboraram para elucidar melhor as opiniões, as 

reflexões e conclusões geradas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados adquiridos através do questionário, que auxiliou nas respostas dos 

alunos e ex-alunos do curso de Pós-graduação em Informática na Educação, 

demonstraram as percepções desses alunos em relação ao processo de 

aprendizagem gerado no momento da elaboração do TCC e os desafios e a 

importância da pesquisa na prática docente, como também a forma com a qual 

esses alunos se propõem na resolução dos problemas do cotidiano com apoio das 

tecnologias. 

O questionário nos permitiu várias vantagens, também citadas por Marconi e 

Lakatos (2003, p.201): 

a) Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados. 
b) Atinge maior número de pessoas simultaneamente. 
c) Abrange uma área de pessoas simultaneamente. 
d) Economiza pessoal, tanto em adestramento quanto em trabalho de 

campo. 
e) Obtém respostas mais rápidas e mais precisas. 
f) Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato. 
g) Há mais segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas. 
h) Há menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador. 
i) Há mais tempo para responder e em hora mais favorável. 
J)    Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal                   
       do instrumento. 
k)   Obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis.  

4.1 PERFIL DOS SUJEITOS 

O questionário foi dividido em três partes. O perfil dos sujeitos foi levantado na 

primeira parte do questionário. Os dados do formulário web foram exportados para 

uma planilha de dados, sendo que os referentes à primeira parte foram tratados de 

forma estatística a partir dos quais foram produzindo gráficos que ajudaram a traçar 

o perfil dos sujeitos dessa pesquisa. Dos 34 professores que responderam ao 

questionário, temos 2 alunos da turma 2010, 7 alunos da turma de 2011, 7 alunos da 

turma 2012, 8 alunos da turma de 2013 e 10 da turma de 2014. Quanto ao gênero 

dos professores pesquisados 65% é do sexo feminino e 35% do sexo masculino. As 

idades variam conforme a Tabela 1, onde percebemos que a grande maioria tem 

entre 31 a 50 anos. 
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Tabela 1 - Distribuição dos Sujeitos segundo a faixa etária 
 

Faixa Etária 
Quantidade 

> 50 anos 
1 

20 - 30 anos 
8 

31 - 40 anos 
12 

41 - 50 anos 
13 

Total Geral 
34 

 
Fonte: Própria autora (2016) 

A formação dos professores pesquisados consiste em: 18% com apenas a 

graduação e em fase de conclusão do curso PIE. Já 56% possuem outra 

especialização, 23% dos professores têm Mestrado e 3% possuem doutorado. De 

acordo com suas formações, todos já tiveram algum contato com pesquisa, ainda 

que apenas no TCC da graduação. Nota-se também que o Curso PIE não é 

procurado somente por professores a fim da primeira especialização, comprovando 

que os profissionais pesquisam e buscam formas de melhorar a aprendizagem dos 

alunos, bem como melhorar a didática em sala de aula, fazendo o uso de 

tecnologias. Consoante a isso, André afirma que (2006, p. 123): 

A pesquisa pode tornar o sujeito-professor capaz de refletir sobre a sua 
pratica profissional e de buscar formas (Conhecimentos, habilidades, 
atitudes, relações) que o ajudem a aperfeiçoar cada vez mais o trabalho 
docente, de modo que possa participar efetivamente do processo de 
emancipação das pessoas.  

Quanto ao tempo de docência, coletou-se os seguintes dados: 38% trabalham de 0 

a 5 anos, que é o maior porcentual; com 24% estão os docentes de 6 a 10 anos de 

experiência; 12% estão os docentes de 11 a 15 anos, e com mais de 15 anos de 

experiência estão 26%.  

Conforme o gráfico 1 (a seguir), 32% trabalham até 25 horas por semana, 41% 

trabalham entre 26h a 40h, e 27% trabalham mais de 40 horas semanais. Percebe-

se que a maioria possui uma carga horária extensa. 
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Gráfico  1 - Carga Horária de trabalho 
 

 
 
Fonte: Própria autora (2016) 

Na parte do questionário sobre qual a rede de ensino ocorre a atuação, tiveram a 

oportunidade de escrever mais de uma rede, visto que alguns professores atuam em 

até mais de uma: Rede Federal, Estadual, Privada e Municipal. Percebe-se que 76% 

destes trabalham em rede pública. Desse valor, 47% vêm da rede municipal de 

ensino. 

Tabela 2 - Rede de ensino que os professores atuam 
 

Rede de ensino que atua? Docente 

Não leciono 1 

No momento estou fora da escola 1 

Rede Estadual 7 

Rede Estadual, IFPR (Tutoria à distância) 1 

Rede Federal 1 

Rede Federal, Rede Privada 1 

Rede Municipal 12 

Rede Municipal, Rede Estadual, Rede Privada 1 

Rede Municipal, Rede Federal 

Rede Municipal, Rede Privada 

1 

2 

Rede Privada 6 

Total Geral 34 

 
Fonte: Própria autora (2016) 
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A Tabela 3 aponta os níveis de ensino que esses sujeitos atuam. Podemos verificar 

que apenas 25% atuam em Nível Superior e 75% estão divididos em Educação 

Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio, EAD, Ensino 

Técnico, e Cursos de aperfeiçoamento. Sendo que também alguns sujeitos não 

lecionam e outro não está trabalhando em escola. Esse questionário forneceu a 

opção de escolher mais de um nível, então compreende-se que existem professores 

trabalhando em níveis diferentes. 

Tabela 3 - Nível de Ensino 
 

Nível de Ensino Quantidade 

cursos aperfeiçoamento 1 

Educação Infantil 4 

Educação Infantil, Ensino Fundamental I 4 

Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Médio, Ensino Superior, 

Ensino Técnico 1 

Educação Infantil, Ensino Fundamental II, Ensino Médio 1 

Ensino Infantil, Ensino Superior 1 

Ensino Fundamental I 3 

1 Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio 

Ensino Fundamental II 4 

Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Ensino Superior 1 

Ensino Médio 4 

Ensino Médio, Ensino Subsequente de nível Técnico; Ead 1 

Ensino Superior 5 

Ensino Superior, Pos graduação strictu sensu 1 

Não leciono 1 

No momento estou fora da escola 1 

Total Geral 34 

 
Fonte: Própria autora (2016) 

As áreas de conhecimento são os grandes grupos que as disciplinas tradicionais 

fazem parte, e são elas: Ciências da Natureza e suas tecnologias (física, química, 

biologia), Ciências Humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e 

sociologia), Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, literatura, Educação Física, 

artes e línguas) e Matemática. Nesse questionário foi percebido que alguns 

professores trocaram a área de conhecimento pelo nome da disciplina que atuam. 

Desses, percebe-se que 21 professores atuam na área de conhecimento de 
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Ciências Humanas e suas tecnologias, visto que uma parte desses professores 

também atua em outras áreas de conhecimento. Observe a tabela 4. 

Tabela 4 – Disciplinas que atuam 
 

Disciplinas 

Quantidade de 

Professores 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 

Arte 1 

Ciências Naturais 1 

1 Direito 

Educação Especial  1 

Educação Física 2 

Educação, Pedagogia... 1 

1 Eixos Temáticos 

Filosofia, Sociologia 1 

Geografia 2 

Geomatica 1 

História 1 

Informática 2 

INFORMÁTICA  1 

Língua Portuguesa, Arte 1 

4 Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte, 

Educação Física 1 

Língua Portuguesa, Sociologia 1 

Matemática 4 

Matemática, Informática 1 

1 Matemática, Sociologia 

Não leciono 1 

Núcleo comum 1 

Tecnologia 1 

1 Todas  

Total Geral 34 

 
Fonte: Própria autora (2016) 

Referente às disciplinas ministradas, a maior parte dos sujeitos responderam a 

questão exemplificando os conteúdos ministrados, visto que não é o intuito da 

pesquisa. Mas percebe-se pela Tabela 5 que 6 professores de matemática e 8 
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professores do Fundamental I ministram todas as disciplinas, já os demais 

professores estão divididos entre história, geografia, artes, educação física, ensino 

religioso, língua portuguesa, direito, música e informática. 

No entanto, é possível verificar que a maioria dos sujeitos está trabalhando em 

escola, e mesmo com a carga horária extensa se preocupam com a formação 

continuada, ainda que já possua doutorado. Alarcão (2001, p. 24) aponta para 

importância da formação continuada durante a carreira profissional: 

[...] exige do professor a consciência de que a sua formação nunca está 
terminada e das chefias e do governo, a assunção do princípio da formação 
continuada. No entanto, também lhe dá o reconforto de sentir que a 
profissão é para ele, com os outros, sede de construção de saber, 
sobretudo se a escola em que leciona for uma escola, ela própria, 
aprendente, e consequentemente, qualificante para os que nela trabalham. 

4.2 CONTRIBUIÇÕES DO TCC PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

Nesta seção, vamos analisar as questões 11 e 12 do questionário. Esta análise tem 

por objetivo verificar qual o nível de contribuição que a produção do TCC, durante o 

curso PIE, trouxe para a vida acadêmica e profissional dos sujeitos. Cada professor 

de pesquisadores novatos deve se preocupar com os resultados alcançados e 

ajudá-los e acompanhá-los durante o desenvolvimento da pesquisa. Conforme 

Carvalho e Pérez (2011, p. 59): 

[...] como formador de pesquisadores novatos, o professor deve considerar-
se corresponsável pelos resultados que estes obtiverem: não pode situar-se 
frente a eles, mas com eles; sua pergunta não pode ser “quem merece uma 
valorização positiva e quem não”, mas que ajuda precisa cada um para 
continuar avançando e alcançar os resultados desejados. 

As contribuições que esta etapa teve na formação docente dos sujeitos da pesquisa 

podem ser verificadas na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Contribuição do TCC na Formação Docente 
 

Contribuição do TCC na Formação Docente Contribuiu 

Muito 

Contribuiu Contribuiu 

Pouco 

Não 

Contribuiu 

Total 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

No desenvolvimento afetivo-emocional (saber lidar 

com as pressões de cumprimento de prazos, choque 

de ideias com o seu orientador, dúvidas) 

12 35% 14 41% 3 9% 5 15% 34 100% 

No desenvolvimento de suas habilidades (na leitura, 

na escrita, na solução de problemas, na organização 

dos dados) 

15 44% 13 38% 4 12% 2 6% 34 100% 

Nas atitudes/valores (ética no trabalho, 

responsabilidade, caráter) 

12 35% 13 38% 7 21% 2 6% 34 100% 

Para a ampliação do conhecimento técnico 19 56% 9 26% 5 15% 1 3% 34 100% 

Proximidade com pessoas de diferentes e diversas 

culturas (interculturalidade) 

11 32% 10 29% 10 29% 3 9% 34 100% 

Total 69 41% 59 35% 29 17% 13 8% 170 100 

 
Fonte: Própria autora (2016) 

Na produção de um trabalho de conclusão de curso, a maior parte dos alunos tem 

medo, preocupação, dificuldade em saber lidar com as pressões de cumprimentos 

de prazos, choques de ideias com o seu orientador e dúvidas. Nesta questão, os 

sujeitos informaram o quanto o TCC contribuiu para aprenderem a lidar com o lado 

afetivo-emocional. Desses que responderam, 35% disseram que contribuiu muito 

41% afirmaram que contribuiu, 9% que contribuiu pouco e 15% disseram que não 

contribuiu. Conforme gráfico 2, pode-se observar que para os doutores, este item 

não gerou contribuição; para 62,5% dos mestres, este item contribuiu muito ou 

contribuiu; para a maioria dos especialistas (84,21%), ele contribuiu muito ou 

contribuiu; para a maioria dos graduados (83,33%), este item também contribui 

muito ou contribui com a sua formação. 
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Gráfico  2 - Contribuição do TCC no desenvolvimento afetivo-emocional 
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Fonte: Própria Autora (2016) 

Na questão que trata da contribuição que a construção do TCC teve em sua 

formação acadêmica durante a PIE e no desenvolvimento de suas habilidades (na 

leitura, na escrita, na solução de problemas, na organização dos dados), 41% 

disseram que contribuiu, 38% contribuiu muito, 15% contribuiu pouco, 6% não 

contribui. Conforme gráfico 3, o percentual mais alto dos que disseram que 

contribuiu pouco foram os sujeitos com nível de doutorado, totalizando 100%. Pode-

se afirmar que já possuem habilidades, pois já passaram por várias fases de 

pesquisa para obter o título de doutor. Por outro lado, 83,33% dos sujeitos com nível 

de graduação, 89,47% de nível de especialização e 75% dos que possuem 

mestrado disseram que contribuiu e contribuiu muito para o desenvolvimento de 

habilidades. 

Gráfico  3 - Contribuição do TCC no desenvolvimento de habilidades 
 

100,00%

62,50%

12,50%
25,00% 31,58%

57,89%

10,53%

33,33%
50,00%

16,67%

Co
nt

rib
uiu

 po
uc

o

Co
nt

rib
uiu

Co
nt

rib
uiu

 m
uit

o

Nã
o c

on
tri

bu
iu

Co
nt

rib
uiu

Co
nt

rib
uiu

 m
uit

o

Co
nt

rib
uiu

 po
uc

o

Co
nt

rib
uiu

Co
nt

rib
uiu

 m
uit

o

Co
nt

rib
uiu

 po
uc

o

Doutorado Mestrado Especialização Graduação

Contribuição por Nivel de Escolaridade
Desenvolvimento  de habilidades

 
 
Fonte: Própria autora (2016) 
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O TCC também contribuiu nas atitudes/valores (ética no trabalho, responsabilidade e 

caráter). Assim, 44% disseram que contribuiu muito, 38% contribuiu, 12% contribuiu 

pouco, 6% não contribuiu, visto que a referência de atitudes e valores já são 

influenciado desde o início da formação. No gráfico 4, percebe-se que, diante dos 

que já possuem nível de doutorado, 100 % dos entrevistados disseram que o TCC 

contribuiu pouco. E 25% dos que disseram que não contribuiu foram os sujeitos com 

nível de mestrado. 

Gráfico  4 - Contribuição do TCC no desenvolvimento de atitudes/valores 
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Fonte: Própria autora (2016) 

O conhecimento técnico adquirido sobre determinado assunto e objeto alcançado 

por tempo de experiência (aquele apreendido na prática) também nos interessa. 

Sendo assim, em relação à ampliação do conhecimento Técnico adquirido durante o 

curso PIE, a pesquisa revela que 56% disseram que contribuiu muito a construção 

do TCC na formação acadêmica para a ampliação do conhecimento técnico, visto 

que o curso PIE possui muitas atividades práticas. Em sequência, 26% contribuiu, 

15% contribuiu pouco e 3% não contribuiu.  

Segundo o gráfico 5, apenas os 12,50% que disseram que não contribuiu possuíam 

mestrado. Também foi notado que na condição de contribuiu pouco, 50% possuíam 

graduação e 10,53%, especialização. 
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Gráfico  5 - Contribuição do TCC no desenvolvimento de conhecimentos técnicos 
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Fonte: Própria autora (2016) 

Há no curso PIE uma troca de informações e conhecimentos, mesmo sendo um 

curso à distância. Essa proximidade com pessoas diferentes de diversas culturas - a 

interculturalidade - favorece ao sujeito ter novas ideias. Na produção do TCC, 32% 

disseram que essa interação contribuiu muito, 29% disseram que contribuiu, 29 % 

que contribuiu pouco e 9% não contribuiu. Vale ressaltar que foi observado um 

contingente expressivo dos alunos de PIE com uma carga horária de 26h a 40h e 

mais 40h, respectivamente nos que responderam “contribuiu pouco” e “não 

contribuiu”, o que nos faz pensar se devido à falta de tempo não conseguiram se 

relacionar e, consequentemente, não compartilharam as suas angústias e dúvidas. 

No que se refere ao desenvolvimento da interculturalidade, o Gráfico 6 apresenta 

que 66,67% que disseram contribuiu pouco possuem apenas a graduação, sendo a 

sua primeira experiência em pós-graduação. E os que possuem doutorado, 100% 

disseram que contribuiu muito. Dos que possuem especialização, 42,11% disseram 

contribuiu muito. E dos que possuem mestrado 37,50% disseram que contribuiu.  
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Gráfico  6 - Contribuição do TCC no desenvolvimento da interculturalidade 
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Fonte: Própria autora (2016) 

As contribuições que esta etapa teve na prática docente dos sujeitos da pesquisa 

podem ser verificadas de forma resumida a seguir na tabela 6: 

Tabela 6 - Contribuição do TCC na Prática Docente 
 

Contribuição do TCC na Prática Docente Contribuiu 

Muito 

Contribuiu Contribuiu 

Pouco 

Não 

Contribuiu 

Total 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

Influenciou sua prática docente 15 44% 11 32% 4 12% 4 12% 34 100% 

O fez refletir sobre a sua prática docente 20 60% 7 20% 4 10% 3 10% 34 100% 

Ajudou a solucionar problemas do cotidiano escolar 10 29% 10 29% 8 24% 6 18% 34 100% 

O fez se interessar mais pela pesquisa científica 15 44% 13 38% 3 9% 3 9% 34 100% 

O fez pensar em continuar os estudos em níveis de 

mestrado e doutorado 

16 47% 11 32% 3 9% 4 12% 34 100% 

Total 76 45% 52 31% 22 13% 20 12% 170 100% 

 
Fonte: Própria autora (2016) 

Sobre a prática docente, que é recheada de desafios, segundo 44% dos sujeitos da 

pesquisa a elaboração do TCC contribuiu muito para a prática, 32% disseram que 

contribui, 12% afirmam que contribui pouco e 12% que não contribuiu. Foi 

observado, conforme Gráfico 7, que dos sujeitos que afirmaram que a produção do 

TCC não contribuiu para a sua prática docente, somente 33,33% teve sua pesquisa 

associada a sua prática docente. Já no caso dos sujeitos que afirmaram que a 

produção do TCC contribuiu pouco para a sua prática, tivemos a distribuição 
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igualitária quanto à associação do tema da pesquisa associada a sua prática 

docente. 

Gráfico  7  - Contribuição para prática docente/Tema associado a prática 
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Fonte: Própria autora (2016) 

O professor necessita refletir sobre a sua prática diária. Os 80% dos sujeitos 

pesquisados do Curso PIE disseram que a produção do TCC trouxe a reflexão sobre 

a prática, variando entre “contribuiu” e “contribuiu muito”. Essa interação do 

professor com a pesquisa torna-o capaz de refletir sobre a sua prática. Conforme o 

que já foi citado por Alarcão (2001, p.15, grifo nosso) referente à importância de se 

refletir sobre a prática na escola, “é preciso refletir sobre a vida que lá (escola) se 

vive, em uma atitude de diálogo com os problemas e frustrações, os sucessos e os 

fracassos, mas também o diálogo com o pensamento, o pensamento próprio e o dos 

outros”. A reflexão faz pensar em encontrar caminhos e meios para elucidar os 

problemas do cotidiano escolar. É através da pesquisa que se descobre problemas 

do cotidiano e como resolvê-los. Nesse sentido, dos sujeitos pesquisados, 58% 

afirmam que o TCC contribuiu e contribuiu muito para ajudar a solucionar os 

problemas no cotidiano escolar. Em sequência, 42% afirmam que contribuiu pouco 

e/ou não contribuiu. Apoiada na citação anterior de André, que aborda que nem 

sempre todos os problemas da educação serão resolvidos por meio da pesquisa, o 

autor acrescenta: 
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Precisamos, portanto, examinar com cuidado essa proposta tão atraente de 
formar o professor pesquisador para não cair nas suas armadilhas; nem 
atribuir-lhe um papel redentor, de resolução mágica dos graves problemas 
educacionais; nem simplificá-la demasiadamente, deixando de considerar 
as exigências mínimas para sua efetivação. (ANDRÉ, 2012, p.61) 

As Instituições devem incentivar a pesquisa em toda a carreira acadêmica. Dos 

sujeitos pesquisados, 44% disseram que a elaboração do TCC contribuiu muito com 

o seu interesse pela pesquisa científica, 38% disseram que contribuiu, 9% disseram 

que contribuiu pouco e 9% disseram que a elaboração do TCC não contribuiu com o 

seu interesse pela pesquisa científica.  

O contato com a pesquisa científica proporcionada pela elaboração do TCC fez 47% 

afirmarem que essa tarefa contribuiu muito e os fizeram ter interesse em continuar a 

pesquisa no mestrado e no doutorado; 32% acharam que a construção do TCC 

contribuiu como seu interesse em continuar seus estudos; 9% afirmaram que a 

construção do TCC contribuiu pouco com o seu interesse em continuar os estudos 

em níveis mais altos de educação; já para 12%, essa tarefa não contribuiu com o 

seu interesse em continuar seus estudos em nível de mestrado e doutorado. 

Conforme já dito por Zeichner e Pereira (2005, p. 68), a pesquisa faz o professor 

querer aprender, alcançar níveis mais altos de estudos, saber mais e, 

consequentemente, entender os alunos: 

A pesquisa dos professores parece também desenvolver neles motivação e 
entusiasmo em relação ao ensino, além de revalidar a importância de seu 
trabalho. Há ainda evidências da relação entre a pesquisa-ação e melhorias 
no aprendizado, comportamento e atitude dos estudantes. Os professores 
envolvidos na pesquisa de suas próprias práticas parecem ainda adotar 
modelos de ensino mais centrados nos alunos e se convencem da 
importância de ouvir, observar e procurar entender os alunos. 

Podemos ver como foi a contribuição da produção de TCC no Curso PIE, segundo o 

resultado geral de todas as questões, nos itens “contribuiu”, “contribuiu muito”, 

“contribuiu pouco” e “não contribuiu”. De acordo com o gráfico 8, percebe-se que no 

geral 45% escolheram a opção “contribuiu muito” e 30% escolheu “contribuiu”. Isso 

faz pensar que o Curso PIE está incentivando a pesquisa e alcançando resultados 

na formação do professor. Porém, deve-se buscar a excelência na qualidade de 

ensino para diminuir as afirmações negativas de 12% do total que escolheram a 

opção “não contribuiu”. Conforme Nobre: 
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Em processo contínuo de auto formação cabe ao professor rever suas 
concepções sobre ensino, aprendizagem, planejamento, interação com 
alunos, avaliação etc., como forma de construção de conhecimentos e 
ressignificação de práticas. Dessa forma, entendemos que a formação de 
professores como prática reflexiva, de caráter contínuo, não e sobre a ação, 
sobre a prática docente, deve ser exercida como forma de promover a 
autonomia, a partir de uma prática contextualizada, politicamente situada, 
voltada para a valorização do desenvolvimento de professores e de 
instituições de ensino. (NOBRE, 2013, p. 75) 

Gráfico 8 -  Quantidade total que as Contribuições foram escolhidas na pesquisa 
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Fonte: Própria autora (2016) 

4.3   ELABORAÇÃO DO TCC DOS SUJEITOS NO CURSO PIE 

Neste item, analisaremos as respostas das questões 13 a 23. Foram 2 perguntas 

fechadas e 9 questões abertas, em que os sujeitos expressaram a sua opinião. Visto 

que a pesquisa na formação foi defendida por vários autores e da importância para o 

crescimento profissional, confirma-se essa contribuição da pesquisa tanto para o 

crescimento profissional quanto para o pessoal dos alunos. 

A questão sobre o que motivou os sujeitos a escolherem o tema do TCC, quase 

todos responderam: usar as tecnologias na escola, dificuldades de professores com 

tecnologia e melhorar a aprendizagem dos alunos com o apoio das tecnologias. 

Constatamos que 75% desses disseram que o tema estava associado a sua prática 

em sala de aula. Dentre as respostas, destacamos de 3 professores. 

O componente curricular que leciono e a aprendizagem significativa que as 
TICs proporcionam. (Professor 14) 

A dificuldade de alguns professores utilizarem o laboratório (o computador) 
e a situação um pouco precária do mesmo. (Professor 21) 
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Estudar questões comportamentais entre diferentes tipos de usuários na 
internet. Esses diferentes tipos de perfis também se reflete no ambiente sala 
de aula, principalmente no que diz respeito a metodologia de ensino e 
aprendizagem, já que os professores estão tendo que se adaptar as 
tecnologias. (Professor 28) 

Os temas mais escolhidos pelos sujeitos foram sobre a formação dos professores e 

o uso de tecnologias nas escolas, como podemos ver na resposta de 3 professores: 

Tecnologias na Educação. (Professor 18) 

Formação de professores em TICs. (Professor 27) 

Reflexões sobre a utilização de softwares educacionais para ensino de 
Matemática no ensino fundamental II. (Professor 30) 

Foi dito por Valente (1999, p.39) sobre a importância da utilização das Tecnologias 

em sala de aula, em que esses alunos podem desenvolver atividades na escola ou, 

até mesmo, em casa com o apoio do professor: 

A escola que estimula o compreender deve rever a questão do espaço e do 
tempo. A realização de tarefas pode acontecer no mesmo local, porém em 
tempos diferentes. Cada aluno pode estar realizando uma tarefa, que pode 
estar acontecendo em tempos e em níveis diferentes. Além disso, a 
utilização da tecnologia da informação poderá favorecer a colaboração de 
alunos para o desenvolvimento de atividades intelectuais em um mesmo 
tempo, porém em espaços diferentes [...]. 

Desses sujeitos, 79,4% defenderam o tema escolhido, 11,8% estão em fase de 

defesa e 5,9% não defenderam o TCC. Desses que não defenderam, reclamaram da 

falta de apoio dos professores e orientador. No entanto, os alunos que defenderam e 

os que estão em fase de defesa alegaram que os principais desafios e dificuldades 

que encontraram para realização do TCC foram: falta de tempo para se dedicar à 

pesquisa, falta de apoio dos professores e Instituições pesquisadas e dificuldade 

com a orientação. Podemos destacar as seguintes respostas: 

Falta de disponibilidade por conta da carga horária extensa tanto por minha 
parte como dos entrevistados, falta de recursos financeiros e de uma maior 
presença do orientador. (Professor 14) 

A falta de compromisso em responder e entregar os questionários nas datas 
estabelecidas, enquanto uns nem entregaram. (Professor 21) 

A resistências dos educadores em falar sobre tecnologias dentro do ensino. 
(Professor 31) 
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O tempo foi o maior desafio, pois fiz minha pesquisa com meus alunos do 5º 
ano, trabalhava duas aulas com eles no laboratório de informática, pois o 
turno era vespertino e o laboratório ficava livre em alguns dias. (Professor 
32) 

E vem ao encontro do pensamento de André (2012, p.63), já abordado 

anteriormente, apontando quais podem ser os motivos das dificuldades das 

instituições pesquisadas apoiarem a pesquisa: 

Muitos professores e demais profissionais das escolas, por sua vez, 
desenvolvem uma grande expectativa em relação à pesquisa, acreditando 
que ela pode dar respostas imediatas ou apontar soluções aos intricados 
problemas da prática escolar cotidiana e, como isso não acontece, 
mostram-se céticos quanto a seu valor e sua utilidade. Passam, então, a 
fazer sérias críticas aos resultados das pesquisas, acusando-os ora de 
simplistas demais, ora de complexos demais, ora de muito vagos, ora de 
contraditórios. 

Alarcão (2001, p.16) aponta essa falta de apoio vista por esses pesquisadores 

durante a sua elaboração de TCC e a dificuldade de participação de toda 

comunidade escolar, bem como do governo nesse processo. Por isso, muitos alunos 

da escola de ensino regular não conseguem desenvolver habilidades e o motivo são 

professores desmotivados que não se apropria da pesquisa para melhorar a 

aprendizagem:  

[...] após vários anos de escolarização, muitos alunos não revelam as 
competências cognitivas, atitudinais, relacionais e comunicativas que a 
sociedade espera e das quais necessita. Igualmente me pesa verificar o 
cansaço e o desânimo manifestados por tantos professores que, em alguns 
países mais do que em outros, mais de uma maneira geral em todos, 
sentem-se solitários, desapoiados pelos dirigentes, pelas comunidades e 
pelos governos. 

A hipótese referente ao curso PIE junto com a elaboração do TCC colaborarem para 

resolver problemas do contexto escolar apoiadas no uso das tecnologias, 24 sujeitos 

responderam sim, mas ressaltaram que têm dificuldades porque o acesso aos 

laboratórios é difícil. Porém, esses novos alunos que estão chegando nas escolas 

precisam ser preparados para viver no século XXI e o docente precisa saber 

preparar aula para, enfim, atendê-los. Isso vai além, pois o professor precisa 

aprender a pesquisar qual é o melhor método.  

Na questão do saber pesquisar enquanto saber docente após a realização do TCC, 

26 sujeitos disseram que o aprender a pesquisar contribuiu para a um bom 
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planejamento das aulas e ajudou nas rotinas escolares. Afirmamos que já foi citado 

anteriormente por Carvalho e Pérez (2011, p. 51) a atividade do professor “[...] exige 

um trabalho coletivo de inovação e pesquisa, sem comparação com o que 

habitualmente se entende por ‘preparar uma aula’”. Carvalho e Pérez (2011, p.59) 

afirma que “[...] Como formador de pesquisadores novatos, o professor deve 

considerar-se corresponsável pelos resultados que estes obtiverem: não pode situar-

se frente a eles, mas com eles; [...]”. Conforme alguns relatos mais completos, 

percebemos que durante a formação de professores é preciso incentivar a pesquisa 

continuamente. 

A pesquisa é um processo de aprendizagem que precisa ser estimulada 
desde a educação básica e durante toda vida escolar. Precisamos 
desenvolver e estimular que os estudantes sejam curiosos e pesquisadores. 
(Professor 6) 

É necessário pesquisar sempre para assim adquirir conhecimentos e 
atualizar-se. (Professor 14) 

O professor pesquisador tem mais chances de mudar e inspirar seus 
alunos. O aluno tenta se espelhar em bons professores, aqueles que 
incentivam a reflexão e crítica. (Professor 18) 

Aprendi muito! Uso estes conhecimentos até os dias de hoje! (Professor 27) 

Consigo ver com novos olhos a tecnologia me auxiliando no processo de 
ensino aprendizagem, assim como uma melhora no desempenho e 
interesse dos meus discentes, após colocar em prática um pouco que foi 
aprendido na pesquisa feita para meu TCC. (Professor 30) 

Na questão sobre os pontos positivos e negativos da experiência enquanto 

pesquisador na realização do TCC, foi utilizada a ferramenta Tagul1 que permite 

analisar com que frequência as palavras aparecem no texto. Sobre os pontos 

positivos, as expressões dos sujeitos geraram uma nuvem de palavras, como: 

pesquisa, prática, conhecer e conhecimento. Foram palavras que apareceram com 

mais frequência na resposta dessa questão. A nuvem gerada pode ser vista na 

Figura 1. 

 
 

                                            
1 https://tagul.com/ 
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Figura 1 – Nuvem de Palavras gerada pelo aplicativo Tagul a partir dos pontos 
positivos citados pelos sujeitos da pesquisa 
 

 
 
Fonte: Própria autora (2016) 

Sobre os pontos positivos na experiência como pesquisador, os sujeitos apontaram 

tais como: 

Na época consegui modificar a metodologia de uso do laboratório por parte 
dos funcionários da instituição. (Professor 2) 

Aprendo mais pesquisando e comparando resultados que já deram certos e 
inovando as minhas práticas. (Professor 31) 

Que alguns professores gostariam de ter uma formação a respeito das 
TICs. (Professor 21) 

Conhecer e implementar as metodologias estudadas. (Professor 18) 

Abriu horizontes em relação ao uso das tecnologias educacionais. Incentivo 
aos colegas de trabalho influenciam na elaboração de formações mais 
eficazes para os professores. (Professor 3) 

O contato com outros professores, o conhecimento adquirido e passado 
adiante, entre outros. (Professor 14) 

Esses pontos positivos citados por esses sujeitos afirmam o que foi citado no 

referencial teórico por André (2006, p.123) sobre a importância de que um professor 

pesquisador reflita sobre a sua prática. 

A pesquisa pode tornar o sujeito-professor capaz de refletir sobre a sua 
prática profissional e de buscar formas (Conhecimentos, habilidades, 
atitudes, relações) que o ajudem a aperfeiçoar cada vez mais o trabalho 
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docente, de modo que possa participar efetivamente do processo de 
emancipação das pessoas. (ANDRE, 2006, p.123). 

Também foram citados por estes sujeitos os pontos negativos da experiência como 

pesquisador, gerando a nuvem de palavras. A palavra mais citada por eles foi: 

Tempo. Conforme figura 2: 

Figura 2 – Nuvem de palavras gerada pelo aplicativo Tagul a partir dos pontos 
negativos citados pelos sujeitos da pesquisa 
 

 
 
Fonte: Própria autora (2016) 

Dos pontos negativos sobre a experiência enquanto pesquisador na elaboração do 

TCC, seguem algumas respostas selecionadas: 

A demora de resposta (feedback) dos questionários, e a falta de interesse 
das pessoas em melhorarem sua pratica, não aceitando modificar o que 
lhes incomoda acomodação. (Professor 1) 

Apesar de ter conseguido nota máxima na defesa, não tive a oportunidade 
de dar continuidade ao estudo de forma aprofundada a nível de mestrado. 
Não tive a oportunidade, apesar de tentar o ingresso naquele mesmo ano 
no setor de Informática na Educação/UFES. Segundo os entrevistadores, os 
mesmos buscavam desenvolvedores/programadores, assim sendo não 
havia espaço para minha proposta, tão menos similares. (Professor 2) 

A falta de tempo ou interesse de poucos profissionais em colaborar com a 
pesquisa realizada. (Professor 21) 

Pouca devolução dos questionários. Pouco tempo para realizar pesquisas, 
pois trabalhamos o dia inteiro. (Professor 27) 

Conciliar o trabalho e estudos, pois demanda muito tempo e dedicação para 
que chegue ao mínimo que desejaria que ficasse, e para estudar tudo o que 
é oferecido na pesquisa. (Professor 29) 
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Descobrir bibliografias sobre o assunto e utiliza-las na pesquisa. (Professor 
8) 

Nota-se que a maior parte dos sujeitos questionou a falta de tempo e como conciliar 

trabalho e pesquisa. Outros também alegaram dificuldade de conseguir com que os 

professores e as instituições pesquisadas participassem da pesquisa, que nos faz 

refletir sobre o que já foi citado por André (2012, p. 60), sobre como vamos querer 

formar professores pesquisadores se não damos a eles os meios para tal. Para o 

autor, as condições seriam 

[...] que atue em um ambiente institucional favorável a constituição de 
grupos de estudo; que tenha oportunidade de receber assessoria técnico-
pedagógica; que tenha tempo e disponha de espaço para fazer pesquisa; 
que tenha possibilidade de acesso a materiais, fontes de consulta e 
bibliografia especializada. Esperar que os professores se tornem 
pesquisadores, sem oferecer as necessárias condições ambientais, 
materiais, institucionais implica, por um lado, subestimar o peso das 
demandas do trabalho docente cotidiano e, por outro, os requisitos para um 
trabalho científico de qualidade. 

Nóvoa (2001) também aborda sobre as necessidades de investir no professor 

pesquisador e na dignidade profissional que este precisa possuir: 

E esta dignidade profissional passa certamente por questões materiais, por 
questões do salário, passa também por boas questões de formação, e 
passa por questões de boas carreiras profissionais. Quer dizer, não é 
possível imaginar que os professores tenham condições para responder a 
este aumento absolutamente imensurável de missões, de exigências no 
meio de uma crítica feroz, no meio de situações intoleráveis, de acusação 
aos professores e às escolas. (Entrevista concedida por Antônio Nóvoa para 
www.tvebrasil.com.br em 13 de setembro de 2001) 

Sobre se a produção do TCC foi prazerosa, 21 sujeitos responderam que sim, 6 

disseram que não, e 2 sujeitos queriam ser melhor orientados e 1 ainda não sabe 

dizer. Visto que a maior parte afirma que sentiu prazer na elaboração do TCC, 

percebe-se que foram escolhidos temas na área de atuação. 

No final da pesquisa foi aberta a oportunidade para que eles pudessem 

complementar a opinião a respeito do tema dessa pesquisa “A Influência do TCC na 

formação Docente”. Muitos sujeitos responderam essa questão. Seguem as 

respostas selecionadas: 

Amplie sua pesquisa, pois tem TCC sendo feito em grupo por algumas 
universidades da UAB (feito e defendido em trio por exemplo). (Professor 3) 
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Muito boa a pesquisa. (Professor 5) 

Acredito que seja válida toda forma de pesquisa relacionada ao assunto. 
(Professor 7) 

Ótima iniciativa desta pesquisa, gostei desta oportunidade de expressar 
minhas experiências sobre o método de TCC do IFES que infelizmente me 
desmotivou e fui reprovado. (Professor 17) 

Pesquisa boa, porém, extensa. (Professor 22) 

É necessário repensar a seriedade e o modo de se pesquisar no Ensino 
superior, por isso reflexões como essas são sempre bem-vindas. (Professor 
24) 

Após completar a sua pesquisa, compartilhe!  Abraços e Sucesso! 
(Professor 28) 

Se isso virar um TCC, uma pesquisa.... Quero ler! Tenho para mim que a 
maioria das pessoas considera essa a pior parte do trabalho e alguns até 
desistem. Tiro isso pela minha atual turma do PIE. (Professor 29) 

As opiniões quanto à aplicação deste questionário na pesquisa foram positivas. A 

maior parte dos pesquisados respondeu que esse tipo de pesquisa é satisfatório 

para o aperfeiçoamento das pesquisas nos cursos de formação de professores de 

instituições de Ensino Superior. Foram observadas também algumas opiniões 

negativas a respeito da condução da orientação de TCCs.  

Segundo já dito por Alarcão (2001, p.19) aponta que os currículos precisam ser 

repensados junto com a comunidade escolar, e buscar meios para pôr em prática 

todas as mudanças necessárias: 

Uma coisa é certa. Urge mudá-la. Não apenas nos currículos que são 
ministrados, mas na organização disciplinar, pedagógica, organizacional. 
Nos valores e nas relações humanas que nela se vivem. É preciso repensá-
la, pensando-a em contexto. Mas não basta que fiquemos apenas no 
pensar. Depois, é preciso agir para transformá-la. 

Os professores perceberam durante as suas pesquisas a necessidade de mudança 

nas escolas, de pesquisar suas inquietações e de mudança no pensamento da 

comunidade escolar. 
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5 CONCLUSÕES 

Essa pesquisa teve como objetivo analisar a importância da pesquisa na formação 

docente, enquanto prática pedagógica reflexiva na percepção dos alunos do curso 

de Pós-graduação em Informática na Educação no seu processo de aprendizagem e 

na sua prática docente. 

Foi possível verificar que os professores estão à procura de cursos para aperfeiçoar 

a prática em sala de aula. A pesquisa apresentou que a maioria são professores que 

já possuem especialização, possuindo tempo de serviço de 0-5 anos e mais de 15 

anos. Isso faz pensar que os professores que estão iniciando a carreira profissional 

estão preocupados em especializar-se, e aqueles que também já possuem muitos 

anos de trabalho querem aprender as tecnologias para melhorar o seu ambiente de 

trabalho. 

Por meio dessa pesquisa, foi observado que os alunos necessitam apropriar-se do 

saber docente e saber pesquisar com as teorias, uma vez que precisam estar juntas 

nesse processo. Esse saber leva o professor a refletir sobre a sua prática e preparar 

atividades que levam a formar pessoas para pensar e não somente para captar 

informações. Ou seja, a pesquisa é inerente à prática pedagógica reflexiva. 

A elaboração do TCC se torna prazerosa para professores que pesquisam algo que 

é inquietante, que aguça a curiosidade. Mesmo que o trabalho seja desafiador, no 

final, o aluno tem a sensação de prazer pelo fim de suas indagações ou pela 

continuação da sua pesquisa a nível de mestrado/doutorado. 

Outro aspecto relevante observado diz respeito à aprendizagem gerada por uma 

pesquisa satisfatória. Mas que isso depende da instituição formadora, que seja 

capaz de conduzir o aluno por meio de pesquisa a desenvolver habilidades, escrita, 

leitura, organização de dados e solução de problemas. Além disso, espera-se que 

consiga adquirir conhecimento técnico, utilizar da interculturalidade para se 

aperfeiçoar na pesquisa e reflexão sobre a prática, e lidar com o lado afetivo 

emocional, prazo de entregas de TCC, choque de ideias e dúvidas. 
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Ao iniciar essa pesquisa, tivemos a intenção de entender como a produção do TCC 

colaborou para a prática pedagógica reflexiva e no processo de aprendizagem dos 

alunos do PIE. De acordo com o questionário aplicado, percebi que o tema escolhido 

foi de acordo com a prática docente de cada aluno pesquisador. Também foi 

identificado que a infraestrutura da escola não está preparada para receber 

pesquisadores, seja por falta de material ou de apoio das instituições, visto que os 

alunos pesquisadores, ao realizar a pesquisa, tiveram dificuldades na devolução do 

questionário preenchido. 

Entendo que realizar pesquisa/TCC é muito importante para a prática dos 

professores, trazendo inúmeros benefícios, como preparar instituições para formar 

professores reflexivos. Além disso, a pesquisa também colabora com a resolução de 

problemas do contexto escolar, mas, como foi dito, não é redentora.  

O maior questionamento dos alunos pesquisadores é a falta de tempo e apoio dos 

locais pesquisados, visto que a maior parte trabalha com carga horária acima de 26 

horas semanais - que faz refletir se eles sentiram falta de tempo para realizar a 

pesquisa para o TCC.  Ressalto que a produção do TCC do PIE colaborou com a 

prática, mas digo que, por falta de tempo, a pesquisa não está ocorrendo no âmbito 

escolar. Quanto ao apoio tecnológico, os alunos pesquisados foram unânimes em 

dizer que os laboratórios são precários e também informaram a dificuldade de 

material bibliográfico, de apoio na orientação e de cumprir prazos. 

Dessa forma, as Instituições formadoras devem se preocupar em formar professores 

pesquisadores, seja na graduação ou pós-graduação. Levando em conta que 

pesquisar dá trabalho, é preciso investir nos professores pesquisadores tanto com 

ajuda (material, financeiro, humanos entre outros) quanto com incentivos com bolsa 

para aumentar a renda. 

Assim, concluímos que os alunos pesquisados reconhecem a importância da 

pesquisa para um bom desenvolvimento do seu trabalho docente, visto que eles 

puderam expressar seus pensamentos a respeito do tema, apresentando o quanto a 

pesquisa ajudou na sua prática diária. Mas percebemos que diversos fatores 
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interferem nesse processo, como a falta de estrutura das instituições formadoras e 

dos locais pesquisados, bem como a falta tempo para realizar a pesquisa. 

Portanto, é importante estimular a pesquisa para que se consiga resultados positivos 

na formação docente e discente. Além disso, importa ver a escola como um lugar de 

descobrimento, onde os alunos possam utilizar os espaços para vivenciar e construir 

os seus saberes e, com o apoio dos meios tecnológicos, abram caminhos para 

crescimento intelectual, conhecimento de novos métodos, pesquisas dirigidas e 

aperfeiçoamento da aprendizagem. 
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APÊNDICE A – TCLE – QUESTIONÁRIO 

 

________________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - QUESTIONÁRIO 

________________________________________________________________ 

 

Caro professor, 

Na condição de aluna do programa de Pós-graduação em Tecnologias Educacionais do Ifes - Cefor, venho 

solicitar sua contribuição para a pesquisa intitulada “A Importância da Pesquisa na Formação Docente 

Quanto a Prática Pedagógica Reflexiva”, a qual estou realizando sob orientação das professoras Dra. 

Marize Lyra Silva Passos e Dra. Isaura Alcina Martins Nobre.  

O objetivo deste estudo é analisar a percepção dos alunos do curso de Pós-graduação em Tecnologias 

Educacionais sobre a contribuição do Trabalho de Conclusão de Curso no seu processo de aprendizagem e 

na sua prática docente. A sua participação é valiosa e sua contribuição fundamental para a realização deste 

estudo, por isso, contamos mais uma vez com sua colaboração respondendo o questionário a seguir. 

O questionário a ser respondido será mantido no anonimato, de forma que o sigilo das respostas é 

assegurado. Não economizem palavras, afinal, quanto mais completas forem as suas respostas, maior a 

quantidade de elementos de análise para efetivação do estudo.  

Agradecemos a sua colaboração,  

Midiam Silva Pinheiro 

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - QUESTIONÁRIO 

________________________________________________________________ 

 

Eu, aceito participar da pesquisa intitulada“A Importância da Pesquisa na Formação Docente 

Quanto a Prática Pedagógica Reflexiva”, realizada por Midiam Silva Pinheiro, aluna do 

programa Pós-graduação em Tecnologias Educacionais do Ifes - Cefor, estando ciente do 

objetivo do estudo. Concordo com tudo que foi acima citado e livremente dou o meu 

consentimento ao enviar este formulário eletrônico preenchido. 

__________________________________________________________________________ 

O questionário a seguir é composto por 23 questões. 

Para a via do voluntário, copie, salve e imprima os dados acima. 

Para a via do pesquisador, clique em enviar. Os dados irão diretamente para o e-mail do 

pesquisador. 

* Required 

Nome * 

 
Aceito responder ao questionário? * 

o  Sim 

o  Não 

data de resposta * 

 

A - Dados Gerais 
1 - Turma da PIE * 

o  2010 

o  2011 

o  2012 

o  2013 

o  2014 

2 - Idade * 

o  20 - 30 anos 

o  31 - 40 anos 

o  41 - 50 anos 

o  > 50 anos 

3 - Sexo * 

o  Masculino 

o  Feminino 

o  Prefiro não responder 

4 - Maior nível de escolaridade? * 
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o  Graduação 

o  Especialização 

o  Mestrado 

o  Doutorado 

5 - Nível de ensino que atua? * 

Você pode escolher mais de uma opção. 

o  Educação Infantil 

o  Ensino Fundamental I 

o  Ensino Fundamental II 

o  Ensino Médio 

o  Ensino Superior 

o  Other:  

6 - Rede de ensino em que atua? * 

Você pode escolher mais de uma resposta. 

o  Rede Municipal 

o  Rede Estadual 

o  Rede Federal 

o  Rede Privada 

o  Other:  

7 - Tempo de experiência como docente? * 

o  0 - 5 anos 

o  6 - 10 anos 

o  11 - 15 anos 

o  mais de 15 anos 

8 - Área de conhecimento em que atua? * 

Você pode escolher mais de uma resposta. 

o  Língua Portuguesa 

o  Matemática 

o  Ciências Naturais 

o  História 

o  Geografia 

o  Arte 

o  Educação Física 

o  Filosofia 

o  Sociologia 

o  Other:  

9 - Disciplinas que ministra? * 

Inclua todas as disciplinas que você ministra. 
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10 - Carga Horária de Trabalho? * 

o  até 25h 

o  De 26h a 40h 

o  Mais de 40h 

  

 
 

B - Contribuição do TCC na Formação Docente 
11 - Quanto a contribuição que a construção do TCC teve em sua formação acadêmica durante a 

PIE * 

 
Não contribuiu Contribuiu pouco Contribuiu Contribuiu muito 

No 

desenvolvimento 

afetivo-emocional 

(saber lidar com as 

pressões de 

cumprimento de 

prazos, choque de 

ideias com o seu 

orientador, 

dúvidas) 

    

No 

desenvolvimento 

de suas habilidades 

(na leitura, na 

escrita, na solução 

de problemas, na 

organização dos 

dados) 

    

Nas 

atitudes/valores 

(ética no trabalho, 

responsabilidade, 

caráter) 

    

Para a ampliação 

do conhecimento 

técnico 
    

Proximidade com 

pessoas de 

diferentes e 

diversas culturas 

(interculturalidade) 

    

12 - Quanto a contribuição que o TCC teve em sua vida profissional, sua elaboração * 

 
Não contribuiu Contribuiu pouco Contribuiu Contribuiu muito 

Influenciou 

sua prática 

docente. 
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Não contribuiu Contribuiu pouco Contribuiu Contribuiu muito 

Fez refletir 

sobre a sua 

prática 

docente. 

    

Ajudou a 

solucionar 

problemas 

do 

cotidiano 

escolar. 

    

Fez se 

interessar 

mais pela 

pesquisa 

científica. 

    

Fez pensar 

em 

continuar os 

estudos em 

níveis de 

mestrado e 

doutorado. 

    

  

 

Parte superior do formulário 

C - A Construção do TCC 

13 - Você defendeu o seu TCC? * 

 Sim 

 Não 

 Estou em fase de defesa 

 Other:  

14. O tema de sua pesquisa estava associado a sua prática docente? * 

 Sim 

 Não 

 Não defendi o TCC 

15 - Qual o tema principal de seu TCC? * 

 
16 - Em sua formação na pós-graduação em Informática na Educação, o que te motivou pela temática de sua 

pesquisa? * 

 
17 - Quais os pontos positivos que você aponta em sua experiência enquanto pesquisador? * 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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18 - Quais os pontos negativos que você aponta em sua experiência enquanto pesquisador?* 

 
19 - Quais foram os principais desafios e dificuldades enfrentados na realização da pesquisa? * 

 
20 - O Curso de pós-graduação em Informática na Educação, em especial a realização de seu TCC, te 

influenciou na busca de soluções de problemas, apoiadas no uso de tecnologias, no contexto escolar? * 

 
21 - Na sua opinião, após a realização do seu TCC, quais os impactos do saber pesquisar enquanto saber 

docente? * 

 
22 - A realização do TCC para você foi uma experiência prazerosa? * 

 Sim 

 Não 

 Other:  

23 - Espaço aberto para que possa complementar sua opinião a respeito do tema tratado nesta pesquisa. 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Parte inferior do formulário 

 

Caro professor, 

Obrigada por sua colaboração nessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

