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Objetivou-se nesse estudo identificar as dificuldades encon-
tradas para a construção da pesquisa, e qual era a visão do 
acadêmico com relação à pesquisa em enfermagem numa 
universidade particular. Os sujeitos da pesquisa foram alu-
nos do 4° ano de Enfermagem, escolhidos aleatoriamente, 
sendo utilizada uma pesquisa de campo a partir do método 
qualitativo.  Os dados foram analisados após as transcrições 
das respostas obtidas durante as entrevistas. As respostas 
foram analisadas e divididas em categorias e subcategorias. 
Evidenciou-se que todos os sentimentos vivenciados durante 
a construção do TCC, são reflexos da falta de experiência e 
conhecimento adequado para a elaboração da pesquisa, sen-
do assim, os alunos encontram muitas dificuldades durante 
a construção desta, o que prejudica e gera nos acadêmicos, 
sentimentos desmotivadores.
Descritores: Sentimentos, Acadêmicos, Enfermagem.

This study aimed to identify the greatest difficulties found in 
the construction of the research, and which was the academ-
ic view in relation to the nursing research in a private univer-
sity. The sample was compound by students which were in 
the 4° year of nursing graduation, aleatorily chosen. It was 
used a field research using the qualitative method. The data 
were analyzed after the transcriptions of the answers gotten 
during the interviews. The answers were analyzed and divid-
ed in categories and subcategories. It was proven that all the 
feelings lived deeply during the construction of the CCW, are 
reflect of lack of experience and knowledge necessary for the 
elaboration of the research. So the students find many diffi-
culties during the construction of such work, what harms and 
generate unmotivated feelings in the academic.
Des crip tors:  Feelings, Academics, Nursing. 

Se objetivó en este estudio identificar las dificultades en-
contradas para la construcción de la investigación, y cual la 
visión del académico con relación a la investigación en enfer-
mería en una universidad particular. Los alumnos investiga-
dos fueran los académicos de los 4° año de Enfermería, es-
cogidos de forma aleatoria, usándose investigación de campo 
y el método cualitativo. Los datos fueron analizados después 
de las transcripciones de las respuestas conseguidas durante 
las entrevistas. Se evidenció que todos los sentimientos vi-
venciados durante la construcción del TCC, son reflejos de la 
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falta de experiencia y conocimiento adecuado para la elabo-
ración de la investigación. Así, los alumnos encuentran mu-
chas dificultades durante la construcción lo que lleva a daños 
y genera en los académicos sentimientos de desmotivación.   
Des crip to res: Sentimientos, Académicos, Enfermería.

INTRODUÇÃO

Enquanto vivemos, passamos por várias situações que nos 
despertam sentimentos; estes podem ser agradáveis ou desa-

gradáveis. Enquanto acadêmicos de Enfermagem, não estamos 
longe dessa realidade; enfrentamos, durante nossa graduação, 
circunstâncias diversas que geram sentimentos muitas vezes 
ameaçadores, um exemplo típico disso é o Trabalho de Conclu-
são de Curso (TCC), que pode despertar nos acadêmicos senti-
mentos ainda não vivenciados.

Baseando-se nessas observações, se identificam diferen-
tes sentimentos vivenciados por alguns graduandos durante a 
elaboração do TCC, o que motivou a realização desta investi-
gação, na tentativa de compreender os sentimentos que fazem 
parte desse momento. Assim, a proposta deste trabalho é iden-
tificar e compreender os fatores emocionais que estão envolvi-
dos na elaboração do TCC.

OBJETIVOS
• Verificar os sentimentos e dificuldades vivenciadas pelo aca-
dêmico do curso de Enfermagem durante a elaboração do TCC
• Identificar a importância que o acadêmico de enfermagem 
atribui ao TCC

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de campo, a partir do método qua-
litativo, que foi realizado na Faculdade de Enfermagem da 
Universidade de Cuiabá – UNIC, com os alunos do 4° ano 
devidamente matriculados, de ambos os sexos, e cursando re-
gularmente a faculdade, escolhidos aleatoriamente. Foi sele-
cionada uma amostra intencional obedecendo aos critérios de 
inclusão/exclusão: apenas alunos do quarto ano que fizeram/ 
terminaram o TCC. A seleção dos respondentes obedeceu aos 
critérios da pesquisa qualitativa, sendo que a coleta de dados 
foi encerrada a partir do momento em que houve repetição das 
respostas, a qual sucedeu-se após realização de entrevistas com 
onze acadêmicos. Em atendimento a Portaria 196, 10/10/1996, 
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do Conselho Nacional de Saúde, o ante-
projeto desta pesquisa foi encaminhada ao 
Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UNIC 
para apreciação e parecer. Após aprovação 
foi solicitado à autorização da diretora da 
faculdade, daí iniciou-se a coleta de dados. 
Aos sujeitos da pesquisa foram abordados 
os objetivos da mesma, e ao concordarem 
assinaram o Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido. Realizamos um estudo piloto 
com três acadêmicos de Enfermagem do 
quarto ano, escolhidos aleatoriamente, para 
averiguar se o questionário era viável, os 
quais não foram incluídos na pesquisa. Os 
dados foram coletados através de um ro-
teiro norteador contendo perguntas aber-
tas. A entrevista foi gravada integralmente. 
A coleta de dados foi realizada nos meses 
de março e abril de 2005 e, posteriormen-
te foi realizada a transcrição das fitas para 
categorização das falas, sendo assim, esta 
pesquisa se apoiou na elaboração de categorias e subcatego-
rias analisadas a luz da literatura.

RESULTADOS
Os dados foram analisados após as transcrições das respostas 
obtidas durante as entrevistas. As respostas tiveram adaptações 
de algumas expressões dos sujeitos da pesquisa em uma lingua-
gem literal, que pudesse permitir uma maior compreensão dos 
fenômenos relatados. 

Os dados analisados foram divididos em três categorias, as 
quais foram subdivididas em subcategorias.

1) SENTIMENTOS VIVENCIADOS DURANTE A ELABORAÇÃO 
DO TCC
* Medo
Pudemos identificar diversos sentimentos que são comuns du-
rante a elaboração do TCC entre os acadêmicos, sendo um de-
les o medo.

“... senti medo do desconhecido, porque é muita informa-
ção...” (ALUNO VIII).

“É, o sentimento que eu tive foi de medo, no começo, quan-
do não tinha conhecimento algum sobre como elaborar um 
projeto de pesquisa...” (ALUNO III)

Baseado nessas descrições foi possível perceber que o medo 
é gerado pela falta de conhecimento/ informação criando as-
sim, uma expectativa no aluno, o qual não sabe ao certo o que 
irá acontecer. Para Viscott1 “ansiedade é medo vago, que pro-
duz um estado desagradável de tensão”.

O medo e a ansiedade não devem ser vistos como algo ruim, 
não sendo propriamente fenômenos patológicos, eles podem ser 
considerados como fatores de motivação quando bem trabalha-
dos. Romero2 afirma que: “O temor, seja na forma de medo ou 
ansiedade, motiva uma série de táticas de conduta”.  Tais senti-
mentos são comuns durante toda a elaboração do TCC.

* Obrigação e Preocupação
Alguns Cursos de Graduação em Enferma-
gem exigem a elaboração do TCC como 
pré-requisito para concluir o curso. Isto 
posto, ressalta-se que há necessidade de 
cumprimento de um cronograma que deve 
estar em consonância com o calendário 
escolar. Observou-se desta forma, o senti-
mento de obrigação e preocupação com o 
prazo, relatado por um entrevistado:
“... senti também obrigada a fazer a pes-
quisa, pois havia um prazo para entrega...” 
(ALUNO II).

A exigência pela elaboração de uma 
pesquisa durante o Curso de Graduação em 
Enfermagem, pode ser um diferencial para 
a formação acadêmica pois, vai implemen-
tar essa formação calcada em uma nova 
perspectiva, que exige a intervenção  do 
enfermeiro na realidade social. A pesquisa 
possibilita a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos, e esta representa a única via de geração, refinamento 
e expansão do conhecimento em enfermagem e que sua finali-
dade é gerar conhecimentos necessários e úteis à prática3. 

O processo de construção científica é um fenômeno pecu-
liar às atividades de quaisquer pesquisadores, principalmente 
pela diversidade de emoções vivenciadas nesse momento. 

* Sentimentos associados
Observando assim as falas, notamos que alguns dos entrevistados 
vivenciaram vários sentimentos associados durante o construto:

“Os sentimentos vivenciados foram angustia, nervosismo e 
ansiedade...” (ALUNO V).

“Eu senti muito medo, ansiedade e insegurança, porque o 
projeto é uma coisa muito importante, que vai definir o nosso 
futuro...” (ALUNO IV).                 

As diferentes situações provocam diferentes ações e emo-
ções4. Os sentimentos não se restringem em uma única emoção 
mas, podem ser concorrentes. Para cada emoção teremos uma 
ação/reação diferente, fator este que, caso não seja conduzido 
com criatividade pelo professor/orientador pode se converter 
em fenômenos restritores à produção científica do orientando. 

* Desânimo e Desmotivação
Alguns dos alunos entrevistados relataram que, no decorrer da 
elaboração do TCC vivenciaram situações desanimadoras:

“Bom, me senti muito desanimada porque, na realidade, 
não tinha um tema específico para desenvolver, então fiz qual-
quer coisa mesmo, porque precisava cumprir o cronograma de 
entrega do projeto. Foi assim que elaborei minha monografia, 
não tinha motivação...” (ALUNO VI).

O ser humano  apresenta comportamento intrigante, poden-
do planejar e realizar inúmeras coisas, impulsionado por sua 
motivação.

A capacidade humana para desenvolver atividades depende 

da sua motivação. A motivação está envolvida em todas as es-
pécies de comportamento, e graus variados de motivação vão 
gerar efeitos em níveis também variáveis, os quais, muitas ve-
zes podem ser conflitantes5.

* Dúvida
O acadêmico recebe uma série de informações durante sua for-
mação, as quais, muitas vezes, o leva a inúmeros questiona-
mentos, gerando dúvidas:
“Tive dificuldade no início, porque não estava entendendo o 
que as professoras queriam. Qual era o sentido do TCC? Qual 
era o caminho? Então, tive muita dificuldade...” (ALUNO IX).

As dúvidas surgem pela falta de informação. O acadê-
mico não sabe o que realmente necessita ser realizado ou, 
mais precisamente, como deve ser realizado. Essa dúvida 
pode desencadear uma série de outros sentimentos, como o 
de incapacidade, que pode levar o pesquisador a perder o 
interesse pela pesquisa. 

Isto nos leva a crer que os graduandos durante o processo de 
elaboração do TCC, perdem o interesse e não investem em pu-
blicações. A divulgação do conhecimento produzido é uma eta-
pa do processo de pesquisa que deve ser realizado de forma a 
instigar e envolver os possíveis pesquisadores, visando sua apli-
cabilidade e proporcionando a descoberta de novos caminhos3.

* Incapacidade e Apreensão   
Sentimentos de incapacidade e apreensão foram citados por al-
guns dos entrevistados:

“O sentimento que mais mexeu comigo, foi à sensação 
de não ser capaz, porque tudo parece que “foge” da nossa 
compreensão...”(ALUNO VIII)

“No começo me senti muito apreensiva, pela falta de expe-
riência para elaborar um trabalho de conclusão de curso, um 
artigo científico..”(ALUNO X)

Ambos os sentimentos podem ser decorrentes da falta de expe-
riência e de embasamento teórico para elaborar uma pesquisa.

A aprendizagem efetiva se baseia em interesses individuais, 
estilos de aprender e habilidades cognitivas, afetivas e sociais 
aliadas ao contexto6.

* Determinação e Segurança
Foram evidenciados em meio às falas dos entrevistados, tam-
bém sentimentos de determinação e segurança:

“... eu sentia também coragem, foi uma coisa muito rica...” 
(ALUNO XI).

“...agora me sin-
to mais segura do que 
estou fazendo, e mais 
integrada com o conte-
údo...” (ALUNO X).

Alguns entrevistados 
relatam que adquiriram 
mais confiança e deter-
minação durante o pe-
ríodo de elaboração do 

“O MEDO E A ANSIEDADE NÃO 
DEVEM SER VISTOS COMO ALGO 

RUIM, NÃO SENDO PROPRIAMENTE 
FENÔMENOS PATOLÓGICOS”.
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de não ser capaz, porque tudo parece que “foge” da nossa 
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Ambos os sentimentos podem ser decorrentes da falta de expe-
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* Determinação e Segurança
Foram evidenciados em meio às falas dos entrevistados, tam-
bém sentimentos de determinação e segurança:

“... eu sentia também coragem, foi uma coisa muito rica...” 
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Alguns entrevistados 
relatam que adquiriram 
mais confiança e deter-
minação durante o pe-
ríodo de elaboração do 

TCC. Para que atingissem esse estágio de tranqüilidade, houve a 
necessidade de pontos de referência, com os professores/orienta-
dores e os próprios colegas de graduação.

Rodríguez e Gómez7 enfatizam que a orientação dos estu-
dantes implica em um orientador que esteja preparado para 
desenvolver estratégia de aprendizagem e técnicas de estudo, 
construção de valores, hábitos de estudo, orientação pessoal e 
familiar. Todo esse processo pelo qual o acadêmico deve passar 
favorece sua produção e, conseqüentemente, esse aluno poderá 
se sentir mais tranqüilo, aumentando assim sua produtividade.    

2) DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA ELABORAR O TCC
Outro ponto que procuramos ressaltar durante a pesquisa foi 
quais eram as maiores dificuldades referidas pelos acadêmicos 
durante a elaboração do TCC.

* Dificuldade com as Orientações
Alguns dos entrevistados não se sentiram satisfeitos com a 
orientação:

“...tive dificuldade quanto às orientações dos professores...” 
(aluno II).

“... A dificuldade que encontrei na elaboração da pesquisa 
foi à falta de tempo para disponibilidade das professoras orien-
tadoras junto aos orientandos, porque éramos em muitos alu-
nos e poucas professoras, e isso prejudicou...” (aluno IX).

“... porque se eu fosse deixar ao encargo de minha orienta-
dora, não iria sair coisa alguma, uma vez que é difícil encon-
trá-la...” (ALUNO X).

Muitas faculdades, no processo de for-
mação dos alunos, têm forçado a me-
morização e o regurgitar de conteúdos 
excessivos6. Desta forma, o acadêmi-
co não recebe incentivo adequado 
tornando-se, assim, pouco criativo 
frente à elaboração do TCC, esperando 
que o orientador lhe forneça respostas 
prontas, sem que haja necessidade 
de raciocínio criativo.  

“O ACADÊMICO NÃO SABE O QUE 
REALMENTE NECESSITA SER 

REALIZADO OU, MAS 
PRECISAMENTE, COMO DEVE 

SER REALIZADO”.
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* Dificuldade com a disponibilidade de tempo
Para a realização de uma pesquisa empírica, se faz necessário à 
coleta de dados. Esta atividade exige tempo do pesquisador e do 
pesquisado, cujo concílio apresenta-se com uma tarefa difícil: 

“... eu também encontrei dificuldade em conciliar os horá-
rios para realizar a coleta dos dados, a qual deveria ser reali-
zada no período da manhã, coincidindo, desta forma, com o 
período em que faço estágio. Tendo sido necessário, faltar ao 
estágio para fazer a coleta...” (ALUNO VI).

“... estou sentindo dificuldade agora, na resistência de a 
equipe de enfermagem  em ceder alguns momentos, alguns mi-
nutos, para responder às minhas perguntas...” (ALUNO IX). 

“... eu mesma me apaixonei pela pesquisa, gostaria de  ter 
tido mais tempo para estar acrescentando mais algumas coisas, 
mas o tempo é muito curto e a gente se 
sente sufocado, isso precisa ser mudado...” 
(ALUNO VIII)

Rodriguez e Gómez7 colocam que os 
acadêmicos devem estar comprometidos 
com o cumprimento pontual do programa 
institucional, ou seja, se o acadêmico re-
almente cumprir o cronograma da institui-
ção, ele terá tempo de terminar sua pesqui-
sa na data pré-determinada e, ainda poderá 
fazer alterações conforme o necessário.

* Dificuldade com Material de Referência 
Com o avanço da tecnologia de informa-
ção, as pesquisas se tornaram mais viáveis, 
porém ainda podem ser observadas dificul-
dades em encontrar material de referência 
para uma pesquisa científica:

“... Eu encontrei dificuldade quanto ao 
acesso do material de referência. Onde en-
contrar material científico para sustentação 
da pesquisa...” (ALUNO II)

“... eu tive muita dificuldade quanto à procura dos materiais 
de referência, é que existem poucas publicações sobre o meu 
tema...” (ALUNO IV)

O aprendizado eficaz para qualquer profissão depende, tan-
to dos instrumentos e materiais que o profissional dispõe, quan-
to da sua capacidade em realizar as operações mentais neces-
sárias à utilização desses recursos8.  Muitas vezes o aluno tem 
em mãos o material adequado, mas não consegue identificar 
dentro da pesquisa, trechos necessários para o seu embasamen-
to.  A metodologia da pesquisa é responsável pelo desenvolvi-
mento cognitivo, que vai possibilitar à operação dos instrumen-
tos e materiais de forma correta, sendo então possível achar o 
necessário9. A capacidade de identificar e localizar documen-
tos sobre um tópico de pesquisa é uma habilidade importante, 
a qual deve ser adquirida durante o período de graduação9. 

* Dificuldades de Revisão de Literatura e Leitura
A pesquisa tem várias etapas e, cada uma delas apresenta um 
grau de dificuldade diferenciado, sendo que cada pessoa en-

contra dificuldades também em graus variados:
“... As dificuldades que encontrei foram, principalmente 

para elaborar o projeto. Como fazer uma revisão de literatura? 
Como referendar os autores que foram citados no trabalho? 
Qual é o tipo de pergunta que poderia ser feita para o meu pú-
blico-alvo? Como analisar os dados coletados?...” (ALUNO III)

“As principais dificuldades que encontrei para desenvolver 
o projeto de pesquisa, foi em relação à leitura, porque o aluno 
quando vem para a graduação vem um pouco despreparado, 
talvez pela escola secundária, a qual não enfatiza muito bem 
o processo de leitura e, na graduação, torna-se necessário que 
o aluno venha com esse censo desenvolvido, porque é a leitu-
ra que realmente vai desenvolver no aluno o senso crítico. O 
aluno que não tem hábito de leitura terá dificuldades na inter-

pretação daquilo que os autores colocam. 
Então realmente, um dos meus medos, 
das minhas dificuldades era em relação à 
leitura, à medida que eu fui desenvolven-
do leitura, fui conseguindo realmente me 
adaptar...” (ALUNO I)

O processo de leitura pode ser um ele-
mento importante que auxilia na elabora-
ção do TCC. Quando o aluno não possui 
hábito de leitura, terá maior dificuldade 
para interpretação da obra do autor, assim 
como para a  elaboração de uma revisão 
de literatura e utilização das normatiza-
ções - as quais são exigidas no rigor do 
texto  científico.

O início de qualquer processo intelec-
tual passa pelo processo crítico cumulati-
vo. O processo de leitura ajuda a desen-
volver o senso critico do aluno, sem o qual 
será impossível para os acadêmicos reali-
zarem uma pesquisa, pois é necessário o 
consumo de textos científicos com regula-

ridade, pois são eles os responsáveis pelo desenvolvimento da 
competência cientifica9.

3) Sentimentos relacionados com a Pesquisa em Enfermagem
Durante a elaboração da pesquisa nos preocupamos também 
em identificar quais são os sentimentos dos entrevistados para 
com a pesquisa em enfermagem. 

* A Pesquisa amplia o Conhecimento e Prestígio na Enfermagem
A preocupação dos acadêmicos com a necessidade de as infor-
mações adquiridas através da pesquisa, serem divulgadas, ficou 
evidente em algumas falas:

“... a pesquisa em enfermagem é muito importante porque 
o pesquisador adquire conhecimento e, o que é mais importan-
te, ainda transfere para outras pessoas essa vivência” (ALUNO VII)

“... a pesquisa em enfermagem ajuda a termos uma visão 
mais geral de tudo o que está acontecendo, é a evidência que 
precisamos para prestar assistência” (ALUNO XI)

A pesquisa em enfermagem é essencial para o estabeleci-
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mento de uma base cientifica para a profissão, e que se faz 
necessário à criação de canais de comunicação entre os pes-
quisadores e os enfermeiros com a finalidade de divulgar efeti-
vamente as pesquisas10. Através da pesquisa a Enfermagem ad-
quire autonomia. 

Rodrigues & Bagnato11 citam que “esse processo possibilita 
também, dar outras visibilidades da área na busca da sua auto-
nomia e identidade profissional socializando maneiras de co-
nhecer, ser e fazer Enfermagem”.

Alguns alunos falam da possibilidade de ascensão da enfer-
magem como ciência, e da assistência em Enfermagem através 
das pesquisas:

“... a pesquisa em enfermagem é fundamental para que a 
categoria goze de maior prestígio, uma vez que poderemos de-
monstrar maior conhecimento técnico-científico” (aluno II).

“... a pesquisa em enfermagem é muito importante para o 
cuidado com o paciente” (ALUNO X).

A pesquisa em enfermagem tem a finalidade de formar e 
desenvolver o corpo de conhecimento da Enfermagem e intro-
duzir a melhoria e a autonomia da assistência prestada. A partir 
do momento em que o conhecimento e as informações, conti-
das nas pesquisas são divulgados, contribuímos para que a so-
ciedade possa contar com melhores condições de vida10.    

CONCLUSÃO
Dentre os sentimentos vivenciados pelos acadêmicos na reali-
zação do TCC no grupo pesquisado destacou-se 3 categorias e 
suas subcategorias a saber: na 1ª categoria: Sentimentos viven-
ciados durante a elaboração do TCC: medo, obrigação e pre-
ocupação, sentimentos associados, desânimo e desmotivação, 
dúvida, incapacidade e apreensão, determinação e segurança; 
na 2ª categoria: Dificuldades para elaborar o TCC: dificuldade 
com as orientações, dificuldade com o tempo, dificuldade com 
o material de referência, dificuldade com revisão de literatu-
ra e leitura e na 3ª categoria: Sentimentos relacionados com a 

“O PROCESSO DE LEITURA 
PODE SER UM ELEMENTO 

IMPORTANTE QUE AUXILIA NA 
ELABORAÇÃO DO TCC”.
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mento de uma base cientifica para a profissão, e que se faz 
necessário à criação de canais de comunicação entre os pes-
quisadores e os enfermeiros com a finalidade de divulgar efeti-
vamente as pesquisas10. Através da pesquisa a Enfermagem ad-
quire autonomia. 

Rodrigues & Bagnato11 citam que “esse processo possibilita 
também, dar outras visibilidades da área na busca da sua auto-
nomia e identidade profissional socializando maneiras de co-
nhecer, ser e fazer Enfermagem”.

Alguns alunos falam da possibilidade de ascensão da enfer-
magem como ciência, e da assistência em Enfermagem através 
das pesquisas:

“... a pesquisa em enfermagem é fundamental para que a 
categoria goze de maior prestígio, uma vez que poderemos de-
monstrar maior conhecimento técnico-científico” (aluno II).

“... a pesquisa em enfermagem é muito importante para o 
cuidado com o paciente” (ALUNO X).

A pesquisa em enfermagem tem a finalidade de formar e 
desenvolver o corpo de conhecimento da Enfermagem e intro-
duzir a melhoria e a autonomia da assistência prestada. A partir 
do momento em que o conhecimento e as informações, conti-
das nas pesquisas são divulgados, contribuímos para que a so-
ciedade possa contar com melhores condições de vida10.    

CONCLUSÃO
Dentre os sentimentos vivenciados pelos acadêmicos na reali-
zação do TCC no grupo pesquisado destacou-se 3 categorias e 
suas subcategorias a saber: na 1ª categoria: Sentimentos viven-
ciados durante a elaboração do TCC: medo, obrigação e pre-
ocupação, sentimentos associados, desânimo e desmotivação, 
dúvida, incapacidade e apreensão, determinação e segurança; 
na 2ª categoria: Dificuldades para elaborar o TCC: dificuldade 
com as orientações, dificuldade com o tempo, dificuldade com 
o material de referência, dificuldade com revisão de literatu-
ra e leitura e na 3ª categoria: Sentimentos relacionados com a 

pesquisa de enfermagem: a pesquisa amplia conhecimento e o 
prestígio na enfermagem.  

Os sentimentos vivenciados durante o período de constru-
ção do TCC são, em algumas vezes, emanados pela falta de in-
tegração entre pesquisador e pesquisa. Muitos acadêmicos não 
possuem habilidades para realizarem uma pesquisa coerente, 
secundária à dificuldade na interpretação de textos, vocabulá-
rio inadequado e desconhecimento das normatizações metodo-
lógicas, o que dificulta a elaboração da pesquisa propriamente 
dita, características essas que podem levar o aluno a uma maior 
dependência do orientador, e conseqüentemente a gênese de 
sentimentos desagradáveis.

Urge que o graduando de Enfermagem tenha um maior con-
tato com a pesquisa durante sua formação acadêmica até que 
esta se torne uma rotina para ele. Sendo a leitura o meio eficaz 
de aproximação entre esses dois entes - pesquisador e pesquisa. 

Ratificamos que uma das certezas que nos  foi possível 
durante a realização deste estudo, está a crença em suas li-
mitações e que, trabalhos pertinentes poderão colaborar com 
a melhoria do processo de  elaboração de TCC pelo aluno de 
graduação dos cursos de enfermagem.    

Por outro lado verifica-se que, apesar de  as dificuldades e 
os sentimentos considerados negativos estarem presentes nas 
falas dos acadêmicos, estes reconhecem  a pesquisa como for-
ma de desenvolvimento e valorização da profissão.

Isto posto, apresentamos algumas sugestões para mini-
mizar tais sentimentos e dificuldades, bem como facilitar 
a confecção do TCC: exigência para realização da pesqui-
sa  científica no máximo a partir do 5º semestre do curso 
de graduação; formação de núcleos para iniciação científica 
em conformidade com agências de fomento; disponibilidade 
de reforços didático-pedagógicos ao longo do curso; incre-
mentação na relação entre professores de metodologia da 
pesquisa e professores orientadores, além de ampliação na 
infra-estrutura/suporte para pesquisa.
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