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Introdução

Os Cursos Superiores de Tecnologia no Brasil se caracterizam por terem um tempo 
menor para sua conclusão, bem como por serem mais focados em uma área específica e 
estarem voltados para o mercado de trabalho. A regulamentação dos Cursos Superiores de 
Tecnologia deu-se por meio do Decreto 5.773 (BRASIL, 2006) e pelo Catálogo Nacional 
de Cursos Superiores de Tecnologia (BRASIL, 2010). 

O parecer do CNE/CES Nº 436 (BRASIL, 2001) estabelece que o Trabalho de 
Conclusão é opcional, e complementa, afirmando que pode  ser desenvolvido “sob a forma 
de Monografia, Projeto, Análise de Casos, Performance, Produção Artística, 
Desenvolvimento de Instrumentos, Equipamentos, Protótipos”. Além dessas 
possibilidades, a Instituição de Ensino Superior na qual se insere o curso pode determinar 
outras formas “de acordo com a natureza da área profissional e os fins do curso” (p. 11). 
Na instituição estudada, optou-se pela realização de monografia individual a ser 
desenvolvida em um semestre com a orientação de um professor como forma de Trabalho 
de Conclusão de Curso e requisito para a obtenção do grau de Tecnólogo em Recursos 
Humanos.

No presente trabalho apresentamos os primeiros resultados acerca das percepções 
dos ex-alunos formados em Gestão de Recursos Humanos de uma faculdade privada da 
cidade de Porto Alegre/RS. 

Metodologia

Desde a primeira turma de alunos egressos, consultamos suas percepções sobre a 
elaboração do TCC da seguinte forma: após o término do semestre, todos os alunos 
formados recebem um e-mail, contendo três perguntas abertas: a) Como foi escrever o 
Trabalho de Conclusão de Curso; b) Quais as principais dificuldades que encontraste na 
escrita do TCC?;  c) O que facilitou (ou facilitaria) a tua escrita no TCC?. 
Trazemos para análise os resultados das quatro primeiras turmas. Os dados foram 
coletados entre dezembro de 2011 e julho de 2013. Da primeira turma (2011-2), seis 
responderam às perguntas. Já da turma de formandos de 2012-1, sete responderam ao e-
mail e em 2012-2, novamente seis respostas. A quarta turma teve dezessete respondentes, 
somando trinta e seis respostas no total. Nenhuma resposta foi descartada. 
Para a análise de dados, propõe-se a categorização pelo método da Análise de Conteúdo, 
seguindo as definições de Bardin (1999). Para tanto, três categorias de análise emergiram 



dos dados, cada uma subdividida em subcategorias, o que possibilitou um entendimento 
maior das respostas e a quantificação dos dados qualitativos. As categorias são: a) 
referências pessoais; b) referências ao curso; c) referências à estrutura formal do texto. 
Para a apresentação deste trabalho, nosso foco recai sobre a estrutura formal do texto. As 
falas dos sujeitos da pesquisa aparecem no corpo do texto, em itálico.

Resultados e discussão

A categoria escolhida para análise foi a de referências à produção textual. Tal categoria foi 
dividida em subcategorias, apresentadas no Quadro 1:

Quadro 1 - Referências à Produção textual
Subcategorias Resultados

Regras ABNT 14

Escrita formal 12

Expressão escrita 14

Gramática e vocabulário 12
Fonte: dos Autores do presente trabalho com base nos dados coletados, 2013.

A primeira subcategoria que emergiu da análise dos dados refere-se ao 
desconhecimento das regras da ABNT, mais especificamente neste estudo, na formatação 
do trabalho, bem como na forma de fazer citações e referências, com incidência de 14 
ocorrências acerca destes aspectos, tal como exemplifica a fala de V: 

Tive dificuldade com questões de citações e normas. [...] embora tenha tomado 
o cuidado de contratar os serviços de uma bibliotecária [...] para não ter 
problemas com a ABNT tiveram diferenças entre o que a banca acredita que é 
correto e o que realmente está na ABNT. 

A resposta do sujeito V. é relevante para entender o processo que torna um aspecto 
formal, portanto, objetivo, em subjetivo, no momento em que a banca avalia a formatação 
do trabalho acadêmico baseada em critérios que não são comuns a todas as IES. Vale 
destacar que a biblioteca (do contexto investigado) ministra oficinas de formatação para os 
alunos e atendimento individual, entretanto não há as mesmas oficinas para os professores. 
Em muitos casos, o professor desconhece o manual ou vem de outras instituições que 
têm suas próprias regras, distintas das que regem a IES na qual o curso pesquisado se 
insere.  Nesse sentido, Diehl e Tatim (2004, p. 105) afirmam que a elaboração de trabalhos 
acadêmicos “baseia-se em publicações da ABNT que, contudo, face das circunstâncias 
e das necessidades, podem ser alteradas.” Essas alterações ou adaptações são realizadas 
pelas instituições de ensino superior de acordo com aquilo que entendem seja mais 
apropriado a cada caso. 

Como adverte Castro (2011, p. 4), “Em ciência, não pode haver uma separação 
entre forma e conteúdo. Trata-se de uma separação fictícia, pois ficamos conhecendo o 
conteúdo pela forma. [grifos do autor]”. A forma e apresentação do trabalho científico 
são indissociáveis, portanto obedecer às regras de formatação e de citação e referência 
trazem certa tranquilidade ao orientador e ao avaliador, que podem se dedicar a análise do 
conteúdo, bem como ao próprio aluno pesquisador, nessa primeira experiência de pesquisa. 



Já em relação à escrita e linguagem formal necessária ao trabalho científico, os 
ex-alunos respondentes fizeram doze referências a estes aspectos. Para Cervo, Bervian 
e Silva (2007), quando escrevemos um trabalho científico temos que levar em conta que 
há dois públicos distintos: o público interno, composto de estudiosos da área;  o público 
externo, composto na sua maioria de leigos interessados no assunto. O segundo grupo 
não necessariamente domina a linguagem técnica e o jargão da área. Para os autores, a 
linguagem científica deve ser impessoal (escrita na terceira pessoa impessoal), objetiva, 
modesta e cortês, informativa, clara e distinta, própria ou concreta (não figurada), técnica e 
com frases simples e curtas. A fala de P. ilustra essa necessidade: 

Um TCC é um trabalho acadêmico, então deve ser escrito de uma maneira 
mais formal, deve ser objetivo, claro, todos devem ser capazes de ler e entender 
alguma coisa do que está escrito.

Essas características para a ex-aluna contraditoriamente representaram dificuldades, 
mas também possibilidades, já que se referem à pergunta dois (Quais as principais 
dificuldades que encontraste na escrita?). Tal dificuldade representou uma oportunidade 
de aprendizado para a aluna, pois parece dar sentido à experiência de escrita do TCC. 
Também em relação à pergunta dois, trazemos duas respostas semelhantes:

 
A linguagem mais formal que é necessária no trabalho, pois no dia a dia não 
somos acostumados a escrever assim (M.)

E ainda

Dificuldades na escrita formal. A linguagem exigida para este tipo de trabalho 
não é a que costumamos aplicar em trabalhos usuais das aulas. (N.)

As duas falas demonstram que a experiência ou o costume em escrever em 
linguagem formal não é uma realidade do curso investigado. Outro sujeito faz uma crítica à 
atuação dos professores e complementa as ideias desenvolvidas pelas colegas M. e N.: 

Lamento em dizer que os professores poderiam passar menos slides e forçar 
mais a escrita, eu acho que isso ajudaria a exercitar (V.). 

Talvez se possa pensar que tal fato se explica em função de práticas pedagógicas 
que se fundamentam quase que exclusivamente na elaboração e apresentação de trabalhos 
em PowerPoint. Dessa forma, os acadêmicos se habituam a escrever muito mais em forma 
de tópicos e itens, e menos em textos que exigem elementos de coesão e coerência. 

Complementando essa ideia de falta de experiência na escrita acadêmica, quatorze 
respondentes indicaram a dificuldade de “traduzir” o seu pensamento para o registro 
escrito, evidenciando limitações ao levar em conta que a escrita não é a transcrição da fala, 
tal como expressa E.: “Minha maior dificuldade foi na hora da conclusão final, sabia o que 
escrever, mas tinha dificuldade de por no papel”. 

Castro (2006, p. 130) afirma que “O que tínhamos na cabeça antes de escrever 
é uma pálida imagem, uma sombra mortiça daquilo que finalmente sai no papel.” Para 
o autor, a escrita é um processo de articular as ideias de forma rigorosa. Portanto, “o 
processo de revisão oferece um grande potencial de enriquecimento” (CASTRO, 2006, p. 
130). Seguindo essa linha de raciocínio, aparece nas respostas dos ex-alunos ainda nessa 
categoria, a questão da reescrita como processo: 



O que mais cansa é reescrever o que já se escreveu. Reescrever o reescrito [...] 
(N.).

Por fim, aparecem as questões ligadas às dificuldades gramaticais, à escrita correta 
e vocabulário restrito. Como por exemplo: 

Também senti que não dominava alguns aspectos gramaticais da Língua 
Portuguesa, demandando uma pausa no raciocínio para verificar a forma 
correta de escrever. (L.1)

Castro (2006) entende que, pelo menos, 50% do tempo de orientação é gasto com 
questões de estilo, clareza e forma. “As ideias não são transmitidas por intuição, mas 
sim através da palavra escrita” (p. 131). Tudo indica que há um conjunto de fatores que 
dificultam a expressão escrita e a estrutura formal do texto. A falta de prática na escrita 
acadêmica formal, pouco contato com as regras de formatação de trabalhos acadêmicos e 
pouca intimidade com a língua portuguesa.

Considerações finais

Desta forma, buscamos trazer algumas reflexões sobre a percepção dos ex-alunos a 
respeito da escrita do TCC. Das quatro turmas formadas pelo Curso investigado aparecem 
como dificuldades mais expressivas para a elaboração do TCC: a) o desconhecimento 
das regras da ABNT; b) a escrita e o uso de linguagem formal; c) a expressão escrita 
no sentido de registrar em palavras o pensamento, garantindo coerência entre os dois 
processos; d) a releitura e reescrita necessárias ao refinamento do texto; e e) as dificuldades 
com a gramática e o vocabulário reduzido para expressar ideias, o que acaba por resultar 
em inúmeras repetições de vocábulos ao longo do texto. 
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