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RESUMO 
 

Como o objetivo de complicar e catalogar a produção cientifica do curso de Educação 

Física do CAJ/UFG, referente às monografias de conclusão de curso, apresentadas 

entre o período de 1997 e 2005, pleiteamos a construção de um instrumento 

veiculador que facilite o processo de levantamento e análise das monográficas 

arquivadas, de forma a sanar as dificuldades encontradas pelos acadêmicos ao 

delimitarem seus objeto de estudo, que poderá resultar nos futuros trabalhos 

monográficos. Para isso, propusemo-nos a: quantificar as monografias que se 

encontram arquivadas; levantar as temáticas privilegiadas pelos autores, buscando 

reuni-las em grupos de temas afins e classificá-las por área de aprofundamento; e 

verificar detalhes pertinentes à caracterização das produções científicas. O produto de 

nossa pesquisa, além da monográfica, foi à organização de um catalogo para facilitar o 

acesso e manuseio das monografias arquivadas pela comunidade, bem como 

subsidiar futuras pesquisas e salvaguardar dados importantes do manancial cientifico 

encontrado. Para que pudéssemos atingir os objetivos especificados, realizamos uma 

pesquisa exploratória, uma pesquisa bibliográfica e documental, construídas dentro de 

uma abordagem quantitativa. Optamos por escolher todas as monografias 

apresentadas entre o período de 1997 a 2005, circuncidando assim, todas as 

produções deste caráter apresentadas até o momento, na instituição. Coligimos 

somente as monografias dos acadêmicos que colaram grau, considerando que 

encontramos trabalhos cujos autores desistiram de se formar, ou que por qualquer 

outro motivo não colaram grau na referida instituição. As monografias catalogadas 

foram caracterizadas por ano de apresentação, título, autor, orientador, área de 

aprofundamento, objetivo central encontrado, banca examinadora e conceito recebido 

ao final de todo o processo, na disciplina. Para estabelecermos o levantamento de 

dados fidedignos, utilizamos como fonte de pesquisa, os trabalhos monográficos 

arquivados, as ata de colação de grau e as atas de apresentação das monografias, 

dentre outros documentos que vieram complementar nossos estudos. A análise dos 

dados foi desenvolvida a partir das respostas obtidas, em confronto com a bibliografia 

levantada, resultando em grupos de informações, organizados em cinco blocos. 

Identificamos um total de 242 monografias apresentadas por acadêmicos que colaram 

grau. Destas produções conseguimos encontrar e catalogar 239 produções. Os títulos 

das monografias foram agrupados em 08 temas por finalidades. Descobrimos que a 

área de Aprofundamento Popular prevaleceu no total catalogado, seguindo da Escolar 

e Desporto. Os resultados indicam uma progressão na evolução das titulações dos 

professores, demonstrando que os mesmos estão se preocupando com a formação 

continuada. Verificamos grande dificuldade dos acadêmicos em delimitar seus 

objetivos e os procedimentos metodológicos, principalmente entre os anos 1997 a 

1999. Esta pesquisa não tem finalidade de sugerir soluções para os problemas 

encontrados, tão pouco discutir tendências epistemológicas e paradigmas existentes 

no contexto de cada produção monográfica, mas instigar futuras investigações no 

campo das produções cientifica e contribuir com estudos posteriores e reflexões 

acadêmicas sobre o assunto pautado nesta pesquisa.  

 


