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Resumo: A pesquisa foi desenvolvida como uma análise epistemológica dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCCs) realizados pelos estudantes de licenciatura (em Ciências da Natureza e Química) do Instituto 
Federal de Santa Catarina, câmpus de São José, entre 2013 e 2016. A partir da identificação dos objetos de 
estudo, referenciais teóricos e metodologias conseguimos apresentar um panorama dos conhecimentos 
produzidos pelos estudantes. Metodologicamente nosso estudo se orientou pelas referências da 
cienciometria, e a fundamentação teórica fomos buscar na epistemologia, considerando dois autores 
clássicos: Thomas  Kuhn e Ludwik Fleck.  
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INTRODUÇÃO 

O estudo realizado tomou por base a análise epistemológica e cienciométrica dos resumos dos 
TCCs e buscou identificar quais os objetos de pesquisa priorizados, as metodologias utilizadas e as 
tendências teóricas que fundamentam essas produções. Considera-se que a análise dos trabalhos, além de 
compreender e descrever as produções concluídas, leva a pensar sobre as orientações e os caminhos 
possíveis para as futuras pesquisas de estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) São José. 

Em estudo realizado anteriormente (envolvendo estudantes de licenciatura do IFSC, São José – 
bolsistas de iniciação científica) analisamos pesquisas que abordam o ensino de ciências nos níveis 
fundamental e médio, desenvolvidas em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação 
Científica e Ensino de Ciências da região sul do Brasil, e destacamos o entendimento de que “existe um 
modo de ser da pesquisa em Ensino de Ciências”; por exemplo, verificamos que “é visível a preocupação 
dos pesquisadores em produzir conhecimento útil e que represente alguma resposta aos problemas que a 
prática pedagógica enfrenta diariamente nas mais diversas salas de aula, onde são ensinadas as ciências 
da natureza”. Em relação às teorias priorizadas nessas pesquisas, destacou-se naquele momento “a 
necessidade da produção de teorias próprias que possam dar conta com maior propriedade das questões 
que são específicas do ensino em ciências”, pois, compreendemos que há esforços nessa direção, ou seja, 
no sentido da superação de certo colonialismo epistemológico. (DENTZ; TRUCOLLO, 2010, p. 98). 

 
 

METODOLOGIA 
 

O desenvolvimento da pesquisa teve início com a localização dos TCCs da Licenciatura (em 
Ciências da Natureza e Química) do IFSC, câmpus São José. Em seguida realizamos a leitura interpretativa 
dos resumos dos trabalhos para coletar as informações pertinentes à pesquisa. A análise e a sistematização 
dos dados foi descritiva, e facilitada pela categorização das informações organizadas em gráficos e tabelas. 
O protocolo para coleta de dados se fundamenta na Matriz Paradigmática de Sanchez-Gamboa (2012). 
Para a categorização das informações obtidas foram necessárias verificações junto a bibliografias 
especializadas em Ensino de Ciências, para buscar compreender quais os modelos de classificação 



 

 

característicos no que se refere aos tipos de pesquisa e aos paradigmas teóricos e metodológicos da 
pesquisa em Educação Científica.  

A metodologia empregada, na presente pesquisa, lança mão ainda das referências da cienciometria, 
pois, seus recursos metodológicos permitem a verificação de modelos predominantes, inclusive pela 
utilização de técnicas matemático-quantitativas e tratamento estatístico dos dados (MACIAS-CHAPULA, 
1998). Os meios técnicos e tecnológicos da cienciometria serão, portanto, utilizados na construção de 
recursos para coleta e tabulação das informações. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A busca que realizamos para localizar os trabalhos dos estudantes conseguiu encontrar 46 TCCs, 
dos quais os dados foram coletados, por meio da leitura dos seus elementos pré-textuais, particularmente 
dos resumos que os autores elaboram em vista de uma apresentação geral do trabalho. Construímos um 
instrumento que denominamos “protocolo de pesquisa para a coleta de dados”. Este instrumento se 
fundamenta na Matriz Paradigmática de Sanchez-Gamboa (2012) que foi adaptada para que pudesse 
atender aos interesses da presente investigação. E, nesse sentido, coletar os dados específicos e também 
informações que nos permitissem ter uma visão do trabalho como um todo, ou seja, das perguntas que o 
impulsionam, das respostas encontradas pelos pesquisadores e do caminho que levou até elas, 
considerando, portanto, seus objetivos, fontes e instrumentos de coleta de dados, metodologias e 
referenciais da análise. Partimos do pressuposto de que os resumos pudessem conter de forma sucinta e 
objetiva pelo menos as informações relevantes do trabalho.  

Por outro lado, informações sobre autor, título, ano e orientador, que são de natureza catalográfica, 
foram observadas em função da necessidade de uma caracterização da amostra de trabalhos analisados. 
Sendo que, conforme destacamos, as informações mais relevantes para a análise são aquelas que se 
referem aos objetos, metodologias e referenciais teóricos das pesquisas. As demais informações 
observadas, contudo, são úteis à compreensão dos materiais analisados e principalmente contribuem para 
nossa interpretação acerca das informações priorizadas. 

A título de caracterização da amostra apresentamos na Tabela 01, a seguir, a distribuição temporal 
dos trabalhos, por ano do período delimitado. Visto que, por um lado, em 2013 ocorreu a defesa dos 
primeiros TCCs, e que, por outro, nossa coleta de dados foi concluída em 2016. 

 
  Tabela 01 – Número de TCCs produzidos no curso de Licenciatura do IFSC, por ano do período: 
 

Ano 2013 2014 2015 2016 
Nº de TCCs 9 12 5 20 

 

   Fonte: Os autores, com base nas informações do banco de dados da pesquisa. 

 
A análise das fontes de pesquisa, que revelam os objetos estudados pelos autores, verificou a 

predominância de estudos sobre os “sujeitos em escolas”, ou seja, estudantes, professores e trabalhadores 
da educação, que são entrevistadas, observadas, etc (ver Gráfico 01). Em segundo lugar, se sobressaem 
os estudos sobre “substâncias e compostos químicos”, que, em geral, revelam a preocupação dos 
estudantes com questões ambientais e de saúde pública. Em terceiro lugar, temos o “currículo”, “os 
parâmetros e propostas curriculares” e os “projetos pedagógicos” de cursos específicos. E, na sequência, 
os “materiais bibliográficos”, como livros didáticos e artigos de revistas dá área, são citados. Por fim, com 
um número menor de citações, encontra-se “legislação e documentos oficiais”, referindo-se, por exemplo, à 
regulamentação para alimentos, à legislação ambiental e à legislação para a educação à distância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   Gráfico 01 – Fontes de coletas das informações citadas nos TCCs do IFSC e número de vezes: 
 

 
 

     Fonte: Os autores, com base nas informações do banco de dados da pesquisa. 

 
A seguir, no Gráfico 02, apresentam-se as informações obtidas sobre os instrumentos de coleta de 

dados que foram os mais citados nos trabalhos analisados. Com destaque, portanto, para o uso de 
questionários, leitura de documentos, entrevistas e experimentos de laboratório. 
 
     Gráfico 02 – Instrumentos de coletas de dados citados nos TCCs do IFSC e número de vezes: 
 

 
 

     Fonte: Os autores, com base nas informações do banco de dados da pesquisa. 

 
Em relação às metodologias, os trabalhos se definem, em grande parte, como “estudos de caso”, 

“experimental” e/ou como “pesquisa qualitativa” (ver Gráfico 03). E, em menor número, como de “validação 
estatística”, “estudo de campo”, “pesquisa-ação” e/ou “análise documental”, como podemos observar no 
gráfico, a seguir, com a indicação do número de vezes de ocorrência para cada termo. 

 
      Gráfico 03 – Metodologias citados nos resumos dos TCCs do IFSC e número de vezes: 
 

 
 

       Fonte: Os autores, com base nas informações do banco de dados da pesquisa. 



 

 

 
A epistemologia de Fleck apresenta os conceitos de “estilo de pensamento” e “coletivo de 

pensamento” como meios teóricos para se compreender como os coletivos de pesquisadores compartilham 
premissas epistemológicas, educacionais e metodológicas que constituem estilos de pensamento (FLECK, 
2010). Para Kuhn (2001, p. 221), “há escolas nas ciências, isto é, comunidades que abordam o mesmo 
objeto científico a partir de pontos de vista incompatíveis”. Essas referências da epistemologia permitem 
compreender a importância que os referenciais teórico-metodológicos têm para a pesquisa científica. 

No caso dos TCCs analisado, a partir do levantamento das informações sobre a fundamentação 
teórica das pesquisas, verificou-se, todavia, que é bem restrito o índice de dados a esse respeito. Os 
estudantes de licenciatura do IFSC, em geral, não costumam comunicar nos resumos dos seus trabalhos 
quais os autores e/ou teorias que fundamentam os procedimentos científicos realizados. A análise 
quantitativa aponta que apenas 10 trabalhos de conclusão de curso apresentam informações sobre o 
referencial teórico da pesquisa. A grande maioria, 36 trabalhos, ou seja, 78% do total, não apresentam 
informações sobre o assunto. Contudo, considerando os dados obtidos, nossa análise não conseguiu 
identificar tendências em destaque, pois todos os autores e teorias citados aparecem uma única vez. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados da pesquisa contribuem para resgatar um conjunto de experiências, reflexões e 
conhecimentos produzidos pelos acadêmicos de licenciatura. E representa ainda uma maneira de facilitar 
para que novos e melhores resultados sejam alcançados em termos de ensino de ciências e pesquisas 
acadêmicas na instituição, pois, se por um lado consegue apontar recorrências, a partir do que é realizado, 
por outro, e ao mesmo tempo, aponta para as lacunas, ou seja, para os objetos e referenciais teórico-
metodológicos que não são estudados e experimentados. 

Cabe, portanto, dar continuidade à pesquisa e à análise sobre ela, pois, é válida a reflexão e o 
questionamento acerca do porquê desses objetos, saberes e conhecimentos. Por que essas práticas 
científicas e não outras? Vem da epistemologia de Lakatos o reconhecimento de que as teorias científicas 
são estruturadas como programas que oferecem orientação para as pesquisas. E, conforme o epistemólogo, 
um programa oferece aos cientistas um conjunto de referências que funcionam como um núcleo irredutível, 
ou seja, uma pauta geral que indica como desenvolver o programa (CHALMERS, 1993). Portanto, há que 
se conceber um futuro aberto às novas possibilidades, e, nesse sentido, cabe ressaltar a responsabilidade 
do corpo docente que desenvolve a orientação dos TCCs e os desafios que tem de enfrentar junto aos 
estudantes no que se refere à pesquisa em Ensino de Ciências.  

 
 

REFERÊNCIAS 
 
CHALMERS, A. O que é ciência afinal?. São Paulo: Brasiliense, 1993. 
DENTZ, V. V.; TRUCOLLO, F. Mapeamento de pesquisas (teses e dissertações) sobre o ensino de ciências 
da natureza (Física, Química e Biologia) nos níveis fundamental é médio. Revista Técnico-científica do IFSC. 
Florianópolis. v. 02, nº 01, p. 90-99, 2010. 
FLECK, L. Gênese e desenvolvimento de um fato científico. Belo Horizonte: Fabrefactum Editora, (Coleção 
Ciência, Tecnologia e Sociedade). 2010. 
KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. 6ª ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001. 
SANCHEZ-GAMBOA, S. Pesquisa em educação: métodos e epistemologias. 2ª ed. Chapecó: Argos, 2012. 

 


