
E-mail para contato: anaprust@yahoo.com.br IES: FNC

Autor(es): Ana Paula Prust Pereira

Palavra(s) Chave(s): Redação científica, Trabalho de Conclusão de Curso, Método científico

Título: MÉTODO E PRÁTICA PARA REDAÇÃO CIENTÍFICA NA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA VERSÃO DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO - TCC

Curso: Pedagogia

Educação e Licenciatura

RESUMO

A disciplina Pesquisa e Prática em Educação VII têm como foco contribuir na formação do futuro pedagogo tendo em vista qualificá-lo na 
apropriação do processo de construção do conhecimento científico na área da educação. Assim, a disciplina tem como foco a formação de 
profissionais que busquem a superação do senso comum através de um posicionamento crítico diante das teorias e práticas educacionais 
existentes no conjunto de relações sociais historicamente construídas. No entanto, a dificuldade na redação científica não reflete outra coisa 
senão concepções falhas e pobres de ciência e comunicação. O objetivo do presente trabalho foi conduzir os alunos a uma estruturação e escrita 
inicial do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC de alto nível. Participaram 70 alunos do 7º semestre do curso de Pedagogia da Faculdade Estácio 
de Ibiúna. Dividiu-se em três processos: avaliação pré-intervenção, intervenção e avaliação pós-intervenção. Na avaliação pré-intervenção 
ocorreram encontros individuais a fim de medir de forma qualitativa a construção do TCC, seguiu-se a isso o momento da intervenção constituído 
de encontros individuais e grupais com foco em métodos e práticas para estrutura e escrita inicial da redação científica e por fim a avaliação pós-
intervenção, este momento constituiu da entrega da versão inicial do TCC pelo aluno e sucedeu a devolutiva individual da professora com 
comentários específicos das primeiras versões do TCC. As análises foram realizadas de forma a verificar o nível de compreensão do aluno sobre a 
estrutura do TCC e a escrita inicial de uma redação científica. Apesar dos desafios verificados no momento pré-avaliação, a exemplo, o número 
elevado de alunos matriculados na disciplina, os resultados demonstram que os caminhos percorridos pelos alunos na construção da sua primeira 
versão do TCC compreendem os objetivos do presente trabalho, que foi conduzir os alunos a uma estruturação e escrita inicial do Trabalho de 
Conclusão de Curso - TCC de alto nível. Verifica-se a necessidade de um acompanhamento direcionado aos alunos para a construção do TCC a fim 
de evitar falhas no seu processo de construção. Muitos desafios ainda devem ser superados na busca da escrita científica de excelência e na 
contribuição de forma impactante ao avanço da ciência brasileira.
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