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Congratulações! 

 Você chegou até aqui e agora é hora de produzir o trabalho final 

que irá coroar sua formação acadêmica. Esta é uma etapa de muito 

aprendizado, pois, todas as vezes que você realiza um bom trabalho, 

agrega valor à sua autoestima e ganha maior confiança para a 

realização de outros – ainda melhores – no futuro. 

 O TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) é uma parte 

importante da sua formação acadêmica e profissional porque 

relaciona as teorias que você aprendeu na sala de aula com a prática 

da sua profissão, através do uso de métodos e técnicas de pesquisa 

(coleta, organização e análise de dados). 

 Neste livro você vai encontrar orientações de conteúdo 

elaboradas de forma clara e precisa que irão te ajudar a montar e a 

escrever o seu trabalho, item por item, mostrando que tipo de 

informação cada um deles deve conter, de acordo com a estrutura 

geral de um TCC.1 

 Seja bem-vindo a mais esta etapa na sua jornada rumo à 

construção de uma carreira acadêmica e profissional de sucesso! 

 

 

 

                                                 

1 Esta obra não se trata de um guia ou manual de formatação e normalização de trabalhos 

acadêmicos segundo a ABNT, mas, de estratégias de estruturação e redação de relatório de 
pesquisa, estágio ou intervenção, elaboradas a partir da minha experiência de 20 anos como 
professor-orientador de trabalhos de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação, 
presenciais ou à distância. 
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1 
O uso do método científico 

 Ao produzir um TCC, você precisa ter em mente os seguintes objetivos 

que envolvem essa atividade acadêmica: 

 Socializar o conhecimento obtido. 

 Apresentar sistematicamente os resultados do estudo à comunidade 

científica, às instituições de pesquisa, aos sujeitos envolvidos e à 

sociedade. 

 Retratar todas as abordagens e passos metodológicos desenvolvidos. 

 Servir de documentação técnico-científica para análise e avaliação do 

próprio pesquisador, da instituição ou agência financiadora do projeto. 

 Demonstrar o desempenho do pesquisador durante o processo de estudo, 

seus avanços e recuos, esclarecendo as razões de eles terem ocorrido 

através de uma análise crítica aprofundada.2 

 É importante para você, que está se formando com visão científica, 

incorporar a ideia de que o valor do seu trabalho se multiplica enormemente se 

ele for publicado e reconhecido no meio acadêmico.  

 A postura investigativa, o planejamento, a definição de objetivos, o 

treinamento de um olhar sistemático, o registro cuidadoso e a análise de dados 

são a base para a produção do seu TCC. 

 Portanto, aprender a escrever relatórios com critério científico é 

indispensável. E o que define esse trabalho acadêmico como científico? A 

resposta é única: o método. 

A palavra método se originou na Grécia antiga e significa como percorrer ao 

longo de um caminho. É importante esclarecer que o método não é o caminho 

em si, mas as regras que irão nortear a conduta durante este caminho.3 

 

                                                 

2 BARROS; LEHFELD, 2000, p. 96. 

3 CAMPOS, 2001, p. 36. 
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2 
Normas da ABNT 

 A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é o órgão 

responsável por estabelecer normas técnicas para determinados produtos e 

serviços no Brasil. Com relação ao TCC, as normas da ABNT trazem uma série 

de regras para que todos os trabalhos tenham o mesmo padrão de estrutura e 

apresentação. 

 Antes de começar a elaborar o seu projeto de pesquisa, consulte sua 

faculdade e informe-se sobre o tipo de formatação que o seu curso de graduação 

ou pós-graduação exige. 

 Todas as informações necessárias para você poder estruturar o seu TCC 

de acordo com as normas da ABNT podem ser encontradas nos seguintes 

endereços eletrônicos: 

 

http://portal.pucminas.br/biblioteca/documentos/Guia-ABNT-completo.pdf 

https://www.oswaldocruz.br/Download/arquivos/manual_para_elaboraca

o_tcc.pdf 

 

De modo geral, a ABNT exige que todo TCC tenha a seguinte 

formatação: 

 Cor da folha = branco 

 Tamanho do papel = A4 

 Fonte = Arial ou Times New Roman 

 Cor da fonte = preto 

 Tamanho da fonte para o corpo do texto = 12 

 Tamanho da fonte para legendas, notas de rodapé, tabelas e citações 

acima de 3 linhas = 10 

http://portal.pucminas.br/biblioteca/documentos/Guia-ABNT-completo.pdf
https://www.oswaldocruz.br/Download/arquivos/manual_para_elaboracao_tcc.pdf
https://www.oswaldocruz.br/Download/arquivos/manual_para_elaboracao_tcc.pdf
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 Itálico = utilizado apenas para palavras em outros idiomas, com exceção 

de expressões latinas.  

(Exemplo: A priori; Ad hoc) 

 Margens direita e inferior = 2 cm 

 Margens esquerda e superior = 3 cm 

 Espaçamento entre linhas = 1,5 
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3 
Área de interesse, tema e objeto de estudo 

 Para que você possa iniciar seu TCC é necessário definir uma área de 

interesse dentro do seu curso e um tema que você irá pesquisar. O tema, 

geralmente, refere-se a um assunto genérico dentro de uma área de estudo do 

seu curso ou de alguma disciplina.  

 Uma vez escolhido o tema (que é mais amplo, mais geral), será 

necessário definir também um problema ou objeto de estudo (que é mais 

específico, mais delimitado), ou seja, um “recorte” dentro do seu tema.  

 Em outros termos, depois da definição do tema que você irá pesquisar, 

será necessário fazer uma “problematização” (gerar um problema para ser 

analisado) ou criar um questionamento (uma questão) sobre algum fato 

específico dentro deste tema mais amplo. 

Área de interesse 

 Como primeiro passo para a definição da sua área de atuação, é 

interessante que você dê uma olhada na grade curricular ou na lista de 

disciplinas que já cursou e procure se identificar com algumas.  

 As suas matérias favoritas podem te ajudar a definir uma área do curso 

da qual você mais se aproxima e na qual poderia trabalhar, já que sente afinidade 

por certas disciplinas e, também, professores.  

 Trabalhar numa área do curso que você gosta e pesquisar sobre um tema 

que é do seu interesse e do seu conhecimento te deixará mais motivado, 

tornando mais suave a sua tarefa.  

 O importante é tentar aproveitar ao máximo o que sua experiência 

acadêmica te proporcionou em termos de aprendizado, tanto na teoria, como na 

prática.  

 Procure se lembrar dos fatos ou acontecimentos que mais impactaram na 

sua formação, isto é, aqueles momentos do curso em que você se sentiu 

orgulhoso porque conseguiu entender e comentar de forma sistemática 

(organizada) um determinado assunto. 

 Você pode readequar para o TCC um trabalho acadêmico que já tenha 

feito para alguma matéria na faculdade ou um relatório de pesquisa ou de 

extensão que tenha escrito. 
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 Eles poderão servir como “base” ou “roteiro” para você definir sua área, o 

tema e montar seu projeto, inclusive com a possibilidade de aproveitar textos 

inteiros ou fragmentos de textos que você já tenha produzido e do qual seja o 

autor principal. 

 Também é possível aproveitar sua experiência profissional, se for o caso. 

Se você trabalha ou trabalhou (mesmo que numa área diferente), fez ou faz 

estágio em alguma especialidade ou área do seu curso, tente aproveitar ao 

máximo essa experiência, pois ela pode funcionar como seu “campo de estudo”, 

isto é, o local onde você poderá coletar dados para sua pesquisa, seja através 

da análise de documentos, da observação direta ou de entrevistas. 

 A escolha ou definição do orientador também é muito importante para o 

sucesso do seu TCC. Entre em contato com um professor que entenda do 

assunto que você escolheu pesquisar ou, então, com um professor disponível 

para orientação no seu curso. 

 Ele poderá te auxiliar na definição da área e do “problema” e também irá 

te conduzir na estruturação e no desenvolvimento do seu trabalho de conclusão, 

de acordo com as regras da sua faculdade. 

 Outra dica é participar de uma conversa informal com professores das 

suas disciplinas favoritas para que, na medida do possível, possam te ajudar a 

definir uma área e o tema de estudo. 

O professor detém uma experiência acadêmica que você ainda está terminando 

de adquirir com o seu TCC. Então, procure se aproximar de algum professor que 

você admira ou tem afinidade e peça “dois minutinhos” do tempo dele para você 

solicitar uma orientação ou fazer alguma pergunta sobre uma possível área de 

interesse, além de um eventual tema para a sua pesquisa. Quem sabe, ele vira 

seu orientador? 

Tema e objeto de estudo 

 Como foi dito, além da área de interesse do curso, você também deverá 

definir um tema específico de estudo dentro desta área. A partir deste tema, você 

irá construir o seu “problema” ou objeto de estudo (aquilo que você irá investigar). 

 O problema ou objeto de estudo deve ser concreto e estar formulado de 

maneira clara e precisa, com delimitação espacial (onde) e temporal (quando). 

 Na formulação do objeto, procure evitar o hábito de estabelecer juízos de 

valor ou julgamentos morais sobre o que é melhor ou pior numa determinada 

situação. 



 10 

 O objeto de estudo ou o “problema” costuma se referir a fenômenos 

observáveis (empíricos), passíveis de verificação e reprodução na prática. 

 Para te auxiliar nesta tarefa, utilize o formato de pergunta para definir o 

tema ou o problema de pesquisa do seu TCC, como nos exemplos abaixo, 

tirados do meu trabalho sobre o que as professoras da rede municipal de ensino 

de uma capital brasileira pensam sobre o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente): 

 As professoras da rede municipal de ensino da cidade  

de [...] conhecem o ECA? O quanto elas conhecem? 

 O que as professoras da rede municipal de ensino da cidade de [...] 

conhecem sobre o ECA? 

 Como as professoras da rede municipal de ensino da cidade de [...] 

representam o que sabem sobre o ECA? 

 O ECA interfere no trabalho das professoras da rede municipal de 

ensino da cidade de [...]? Como interfere? 

 Ao pensar sobre as possíveis respostas para essas perguntas, defini meu 

“problema” ou objeto de pesquisa do seguinte modo:  

 O que as professoras da rede municipal da cidade de [...] pensam sobre 

o ECA? Uma investigação acerca de representações sociais. 

Portanto, nota-se que o “objeto de estudo” da minha pesquisa não foi o 

ECA, mas, sim, as representações (as maneiras como as professoras 

interpretam essa lei) e como essas representações afetam seu trabalho no dia-

a-dia nas escolas. 

O tema ou problema não deve focar em casos únicos ou isolados, mas 

deve ser representativo de um todo (“população” ou universo de pesquisa) e abrir 

a possibilidade de ser generalizado, isto é, de extrapolar esse “universo”, 

podendo ser associado a outros contextos. 

 Procure escolher um tema e objeto (problema ou questão) com os quais, 

de preferência, você esteja familiarizado, já tenha alguma experiência no trato 

com eles e, principalmente, que seja viável pesquisar pelo fato de você ter 

acesso.  

 Pouco adianta definir um tema ou “problema” se você tiver sérias 

restrições para acessar ou entrar em contato com ele ou, até mesmo, obter uma 

permissão para fazer visitas, entrevistas ou analisar documentos. 
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 Antes de decidir sobre um assunto ou tema com o qual você tenha 

familiaridade ou interesse, veja se existe material bibliográfico disponível sobre 

ele, com conteúdo de qualidade suficiente para você iniciar seu projeto.  

 A primeira etapa deste trabalho é uma pesquisa bibliográfica sobre o tema 

escolhido. Estude bem o seu tema porque isso irá te ajudar a desenvolver seu 

projeto. 

 E por último, lembre-se: todo TCC leva em conta a aplicação de 

instrumentos e técnicas de investigação a fim de se efetuar a coleta dos dados 

previstos.  

 Ao definir seu objeto de estudo, tenha em mente as possíveis técnicas 

que você irá utilizar, pois existem ferramentas mais adequadas a determinados 

temas e, também, como é bastante comum, é possível utilizar técnicas mistas. 

 De modo geral, os dados de uma pesquisa são coletados através de 

técnicas ou instrumentos como análise de documentos, observação direta, 

entrevista, questionário, formulário, etc., de acordo com as circunstâncias ou 

com o tipo de investigação que você irá realizar. 
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4 
Tipos de pesquisa científica 

 As pesquisas científicas podem ser de dois tipos: quantitativa e qualitativa. 

No entanto, as perspectivas atuais de investigação no campo social têm buscado 

superar as diferenças existentes entre esses dois tipos de investigação.  

 A pesquisa quantitativa mostra-se apropriada quando existe a 

possibilidade de medidas de variáveis e inferências4 a partir de amostras 

numéricas ou busca de padrões numéricos relacionados a conceitos do nosso 

cotidiano: 

 É mais adequada para apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes 

dos participantes uma vez que utiliza instrumentos estruturados como 

questionários. 

 Busca compreender os fenômenos por meio da coleta de dados objetivos 

(numéricos, quantitativos), explicitando comportamentos, opiniões e 

preferências de pessoas que pertencem a grupos específicos da 

sociedade. 

 Deve ser representativa de um determinado universo de pesquisa ou 

“população”, de modo que seus dados possam ser generalizados e 

projetados para esse alcance. 

 Seu objetivo é mensurar e permitir o teste de hipóteses, já que os 

resultados são concretos e menos passíveis de erros de interpretação.5 

 

 A pesquisa qualitativa é utilizada quando se busca aprofundar a 

compreensão de uma determinada realidade a partir da análise dos significados 

ou sentidos que os indivíduos produzem sobre ela, com o objetivo de revelar 

tendências, opiniões ou motivações que possibilitem a interpretação de 

determinadas formas de comportamento social: 

                                                 

4 Raciocínio concluído ou desenvolvido a partir de indícios: a dedução é um tipo de inferência. 
Processo intelectual segundo o qual é possível chegar a uma conclusão a partir de premissas. 
(Dicionário On Line de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br/inferencia/. Acesso 
em 26/10/2020). 

5 DANTAS; CAVALCANTE, 2006. 
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 Mostra fatores subjetivos6 de uma realidade ao analisar as motivações 

conscientes ou inconscientes sobre um fenômeno, de forma espontânea. 

 Possui um caráter exploratório, pois, estimula os participantes a refletirem 

livremente sobre algum fato ou ideia. 

 O pesquisador desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir de 

padrões encontrados nas entrevistas, ao invés de coletar dados para 

comprovar teorias, hipóteses e modelos pré-concebidos. 

 Os dados são coletados através de narrativas como anotações, 

questionários abertos, entrevistas e observações que não utilizam um 

sistema numérico como forma de codificação. 

 É possível, se for o caso, articular essas duas maneiras de trabalhar a 

“construção de dados” do seu TCC, visando dar conta da diversidade e da 

complexidade dos fenômenos observados. 

 As pesquisas científicas atuais também são classificadas de acordo com 

os objetivos da investigação:7 

Pesquisa exploratória 

 Trata-se de levantamentos bibliográficos e estudos de caso sobre um 

determinado assunto. Tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o tema, visando torna-lo mais “claro” ou explícito e, também, a construção de 

hipóteses. 

 O planejamento é bem flexível e você poderá abordar vários aspectos do 

objeto de estudo no seu TCC.  

 Geralmente, os dados são coletados através de pesquisa bibliográfica, 

documental, entrevistas com pessoas e profissionais com experiência prática e 

análise de exemplos ou casos significativos para a compreensão do “problema”.  

 Pode-se recorrer também, como forma de coleta de dados, à prática da 

observação direta (trabalho de campo), aplicação de questionário (Survey), 

entrevistas e testes. 

                                                 

6 Subjetivo: Individual, particular; relativo ou próprio do indivíduo. Qualidade do que expressa 
pontos de vista e julgamentos de valor da própria pessoa, seus sentimentos e preferências. 
(Dicionário On Line de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br/subjetividade/. 
Acesso em 26/10/2020). 

7 COELHO, 2004. 
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Pesquisa descritiva 

 Consiste na investigação de um fenômeno, visando descrever como ele 

ocorre. O objetivo principal é a descrição das características de determinada 

“população” (universo de pesquisa) ou a explicitação de relações entre fatores 

ou variáveis, dentro de uma problemática específica. 

 Você irá trabalhar na construção de um objeto de estudo, na medida em 

que descreve suas características essenciais.  

 O planejamento é flexível, mas você não poderá abrir mão de processos 

relacionados à precisão dos dados e ao controle da margem de erros na 

caracterização do fenômeno estudado. 

 No geral, este tipo de pesquisa envolve uma seleção de amostras 

representativas de um fenômeno, instrumentos de coleta de dados previamente 

preparados e testados (validados), além de técnicas de organização, análise e 

interpretação dos dados visando a elaboração de conclusões. 

 Para maior precisão no seu TCC, você poderá adotar procedimentos 

estatísticos (produção de gráficos e tabelas) combinados com análises 

qualitativas (análise de conteúdo, observação direta e estudos de caso). 

Pesquisa explicativa 

 Trata-se da explicação de um fenômeno através da análise de variáveis, 

relações de dependência e de causa e efeito. Tem como objetivo principal 

explicitar relações entre fatores e variáveis dentro de uma problemática 

específica, buscando esclarecer a razão ou o porquê das coisas. 

Variáveis são propriedades a serem consideradas no objeto de pesquisa 

e devem ser definidas formal e operacionalmente. Estas definições, 

particularmente, as definições operacionais, orientam o processo de 

escolha e/ou preparação de técnicas e instrumentos de coleta de dados.8 

 Geralmente, este tipo de pesquisa fundamenta-se na experimentação 

(trabalho de laboratório ou de campo), onde é feita a introdução e manipulação 

de variáveis no intuito de identificar possíveis influências (efeitos ou 

                                                 

8 COELHO, 2004, p. 6. 
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repercussões) provocadas no experimento, em condições previamente 

especificadas e controladas. 

 Seu planejamento é bastante complexo, pois você deverá criar 

mecanismos válidos de identificação e controle das “fontes de erro” (dados 

oriundos de variáveis “estranhas” ao experimento). 

 É necessário também, neste tipo de pesquisa, que você decida sobre o 

grau de generalização dos resultados: se mais amplo ou mais restrito, 

dependendo das ferramentas de controle de variáveis adotadas. 

 É comum trabalhar com a composição de grupos de comparação e de 

análise (amostras, grupos experimentais ou de controle), procedimentos de 

randomização e de seleção de amostras representativas.  

 Exige-se também a aplicação de instrumentos de medida ou coleta de 

dados previamente preparados e testados (validados), além de procedimentos e 

cuidados de análise e interpretação de dados, tendo em vista a elaboração de 

conclusões.  

Você pode combinar esta análise multivariada com a pesquisa descritiva 

e outros tipos de análises que recorram a bases de dados disponíveis 

para desenvolver seu TCC. 

 Outra classificação também pode ser feita com base nos procedimentos 

de coleta e análise de dados a serem utilizados:9 

Pesquisa bibliográfica 

 Mesmo sendo considerada um tipo próprio de pesquisa, geralmente é 

utilizada como etapa inicial de qualquer TCC.  

 Baseia-se na análise da bibliografia sobre determinado assunto em 

diversos formatos: livros, revistas, relatórios, monografias, artigos científicos, 

teses, dissertações e até os meios de comunicação eletrônica como sites, blogs 

e fóruns de discussão que tenham qualidade acadêmica. 

 A seleção de uma bibliografia pertinente oferece para você a possibilidade 

de encontrar soluções não apenas para problemas conhecidos, como também 

para descobrir novos problemas ou lacunas no conhecimento. 

                                                 

9 COELHO, 2004. 
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 Sua função é permitir que o estudante desenvolva um aporte teórico para 

o entendimento e esclarecimento do seu objeto de estudo.  

 Não se trata de simples repetição do que já foi dito sobre o seu assunto, 

mas, do exame de um tema sob alguns enfoques ou abordagens, 

proporcionando a construção de conclusões inovadoras. 

 Uma pesquisa bibliográfica pode resultar numa proposta de estudo mais 

específica e, também, em ações ou projetos dentro de contextos institucionais 

ou profissionais, recomendações de estudo, material didático, dentre outros. 

Pesquisa documental 

 É parecida com a pesquisa bibliográfica, mas difere-se em relação à 

natureza das fontes utilizadas. Uma pesquisa documental pode ter caráter 

descritivo, histórico ou avaliativo. 

 Este tipo de projeto é baseado no levantamento e estudo de materiais que 

ainda não receberam tratamento analítico, podendo ser inéditos (dados de 

“primeira mão”), conservados em arquivos públicos, instituições privadas ou 

mesmo em arquivos pessoais.  

 Também é possível utilizar arquivos secundários (dados de “segunda 

mão”) neste tipo de pesquisa, ou seja, análises documentais que já foram 

realizadas por outros pesquisadores e que podem ser utilizadas como 

complementação ou suporte na produção do seu trabalho. 

Pesquisa experimental 

 Tem como objetivo principal estabelecer relações entre fatores e variáveis 

explicativas no âmbito de uma problemática específica, visando a compreensão 

de um objeto de estudo em construção. 

 Este tipo de pesquisa baseia-se na comparação do efeito ou da influência 

de variáveis em condições e tratamento bastante específicas, sobre algum 

atributo do seu objeto de pesquisa (organismos, materiais ou comportamentos). 

 Durante o experimento, você deve manipular as condições iniciais, 

geralmente denominadas de variáveis independentes (as “causas”), enquanto 

que as mudanças ocorridas nos atributos do objeto durante a experimentação 

são chamadas de variáveis dependentes (os “efeitos”).  

 Busca-se demonstrar o efeito de uma variável independente (VI) ou 

experimental, sobre uma variável dependente (VD) em um ambiente controlado.  
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 Por meio de ferramentas de controle, você deve observar se as oscilações 

das variáveis dependentes podem ser atribuídas ou causadas pelas variáveis 

independentes, por variáveis estranhas ou se são apenas fontes aleatórias de 

erro. 

 Modelos estatísticos são bastante utilizados para análises multivariadas, 

uma vez que possibilitam identificar a contribuição relevante de cada fator 

envolvido na pesquisa e seus efeitos. 

 Eles também informam como cada fator ou combinação de fatores explica 

determinada variação de resultado, no intuito de produzir análises e 

compreensões mais aprofundadas, indo muito além de meras generalizações 

estatísticas. 

Levantamentos de Survey 

 Com esta técnica de aplicação de questionários, você poderá estudar uma 

“população” ou universo de pesquisa com a intenção de descobrir a incidência, 

a distribuição e a inter-relação entre variáveis. 

 Exemplos comuns de questionários Surveys são o senso ou 

recenseamento feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e 

pesquisas de mercado e de opinião pública, como as sondagens de intenção de 

voto durante uma eleição.  

 Você deverá dedicar um cuidado especial na hora de confeccionar o 

questionário ou formulário10 de coleta de dados, inclusive procedendo ao pré-

teste ou validação dos instrumentos, prevendo sua estruturação conforme os 

procedimentos adequados de análise e de produção de conclusões.  

Estudo de caso 

 Fundamenta-se no conhecimento ou na compreensão de eventos 

particulares ou casos específicos. 

 Neste tipo de trabalho, você deverá proceder à uma análise profunda, 

intensiva, em uma ou mais instituições, organizações, grupos, comunidades, 

etc., podendo utilizar técnicas variadas de coleta de dados, sempre buscando 

apreender a totalidade do caso estudado. 

                                                 

10 Veja detalhes sobre elaboração de questionários na página 20. 
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 Este tipo de pesquisa envolve a coleta e análise de dados a respeito da 

situação existente no momento, de experiências passadas e da análise do 

contexto específico do caso em questão.  

 Você deverá focar o seu TCC nas particularidades do caso, buscando 

construir um quadro amplo de entendimento acerca da situação analisada. 

 Embora enfatize a utilização de técnicas de pesquisa qualitativa, em um 

estudo de caso também podem ser empregadas técnicas quantitativas para a 

análise de características específicas, assim como variações, relações, 

sequências e ritmos de mudança. 

 O desenvolvimento deste tipo de pesquisa implica no treinamento e 

preparação prévia da parte do pesquisador para um estudo de caso específico. 

 Também é requerido que você crie protocolos e utilize um estudo de caso 

piloto para desenvolver técnicas de investigação e “aferir” instrumentos de 

construção de dados. 

Pesquisa-Ação 

 Este tipo de projeto tem como objetivo a construção de conhecimento 

visando a mudança ou o desenvolvimento da organização ou do grupo social em 

estudo. 

 Além da compreensão de uma determinada situação-problema, a 

pesquisa envolve a participação dos interessados na definição e no 

estabelecimento de uma nova organização. 

 Ao desenvolver uma pesquisa-ação, você irá acumular a função de 

pesquisador com a de colaborador, consultor e catalizador das experiências e 

necessidades de determinada organização social ou grupo.  

 Tanto o pesquisador, quanto os indivíduos interessados, precisam estar 

diretamente envolvidos no processo de mudança a partir da definição conjunta 

de problemas e o levantamento de informações e análises para se estabelecer 

uma nova realidade local. 

 Ao utilizar este método no seu TCC, você deverá assumir a função 

especial de proporcionar um aporte teórico-metodológico adequado para auxiliar 

na definição das variáveis a serem analisadas, facilitando a investigação e a 

interpretação de problemas. 

 Alguns membros que participam da pesquisa, com o tempo, tendem a 

assumir posições mais claras de liderança no processo de transformação da 

organização ou grupo, sempre atuando com a colaboração do pesquisador. 
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Pesquisa participante 

 Este tipo de pesquisa fundamenta-se na produção dos instrumentos de 

coleta de dados e na construção do conhecimento pelos próprios indivíduos 

envolvidos no processo. 

 Neste caso, a compreensão gerada pelo seu TCC será o resultado da 

reflexão conjunta dos membros de uma organização ou grupo sobre uma 

determinada situação-problema. 

 O objetivo principal da pesquisa participante é revelar como estão 

estruturadas as relações sociais presentes no cotidiano das pessoas e suas 

implicações políticas, econômicas e culturais. 

 A prática social dos membros envolvidos é a base para a definição das 

estratégias metodológicas que você irá empregar, assim como o fundamento 

para testar e validar procedimentos e técnicas. 
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5 
Instrumentos de coleta de dados 

 Para a produção do seu TCC, será necessária a realização da coleta de 

dados como parte crucial do trabalho de investigação.  

 Os dados ou informações que você coletar durante o processo de 

pesquisa serão a base para suas argumentações quando for escrever seu 

relatório.  

 Através deles, você poderá demonstrar os fatos que ilustrarão seus 

argumentos teóricos e conclusões, além de fundamentar sua contribuição 

original para o entendimento do tema escolhido para o seu estudo. 

 É importante que o instrumento de coleta de dados seja adequado à 

natureza do objeto ou “problema”. Além disso, esse instrumento também tem 

que estar de acordo com os objetivos geral e específicos do seu projeto, sendo 

elaborado em função deles.  

 Outro aspecto importante é que a coleta de dados precisa estar coerente 

com o tipo de pesquisa e a metodologia que você definiu.  

 Alguns instrumentos de coleta de dados mais utilizados em trabalhos de 

conclusão de curso são: 

 Questionário 

 O questionário é um instrumento que contém uma lista de perguntas 

referentes ao seu objeto de estudo e deve ser aplicado no seu universo de 

pesquisa ou “população”. 

 Podem ser utilizadas perguntas fechadas, apresentando alternativas pré-

definidas de resposta, o que facilita a tabulação (organização) dos dados, ou 

perguntas abertas, o que dá mais liberdade de resposta aos participantes.  

 Este instrumento de coleta de dados pode ser aplicado presencialmente 

ou pode ser respondido à distância (telefone, e-mail, aplicativo de mensagens), 

atingindo um número maior de pessoas. 

Questionários são uma ótima alternativa para gerar estatísticas para o TCC. 
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 Exemplo de pergunta que pode conter um questionário: 

1 - Você tem o hábito de se automedicar? 

 Sim 

 Não 

 

 Uma variação desse instrumento são as perguntas que oferecem 

respostas em escala, ou seja, que apresentam uma gradação nas respostas. 

 Exemplo de questão em escala: 

 

2 - Com que frequência você pensa em praticar a automedicação? 

 Sempre 

 Às vezes 

 Nunca 

 

 Há também a possibilidade de se utilizar perguntas relacionadas. O 

objetivo dessas questões é estabelecer relações entre as perguntas do 

questionário. Dependendo da resposta dada a uma pergunta, o participante 

deverá ser encaminhado para uma ou outra pergunta diferente. 

 Exemplo de pergunta relacionada: 

3 - Você se considera um praticante em potencial da automedicação?  

 Sim (responda à questão seguinte) 

 Não (responda à questão 12) 

  

 Outro tipo são as perguntas abertas, onde o participante deverá construir 

sua própria resposta, expressando suas ideias ou sentimentos. 

 Exemplo de pergunta aberta: 

4 - Qual é a sua opinião sobre a automedicação? 

 Resposta: ___________________________________________ 

5 - Quais são os motivos que te levam a praticar a automedicação? 

 Resposta: ___________________________________________ 
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 Como exemplo de Survey, apresento a primeira parte do questionário 

que utilizei na pesquisa sobre o que as professoras pensam do ECA (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), na seção de identificação do professor: 11 

Prezado (a) Professor (a): 

Como processo de avaliação do curso sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, realizado em sua escola, gostaríamos de solicitar a sua 

contribuição voluntária para responder ao questionário que se segue. 

Agradecemos a sua participação. 

 

I - DADOS SOBRE O (A) PROFESSOR (A) 

1 - Indique a faixa etária na qual você se encontra: 

 18 a 24 anos  

 25 a 39 anos 

 40 a 59 anos 

 60 anos ou mais 

 

2 - Há quanto tempo você trabalha como professora (desde o início da 

carreira)? 

 R.: _______________ ano (s) 

 

3 - Há quanto tempo você trabalha na Rede Municipal de Ensino? 

 R.: _______________ ano (s) 

 

4 - Indique o seu estado civil: 

 Solteiro 

 Casado 

 Divorciado 

 Viúvo 

 Outros (informe): _____________________________  

 

5 - Indique o número de filhos que você tem: 

 Não tenho filhos (pule para a questão n° 7) 

 1 filho 

 2 filhos 

 3 filhos 

 Mais de 4 filhos 

 

 

                                                 

11 CAVALCANTI, 2007. 
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6 - Indique o tipo de escola que seu (s) filho (s) estuda (m): 

 Particular 

 Pública (marque): 

 Municipal  

 Estadual  

 

7 - Indique o nível da renda mensal de sua família (sua renda + a do 

cônjuge ou companheiro + a de parentes que moram na mesma casa, 

em salários mínimos): 

 Até 3 salários 

 De 3 a 5 salários 

 De 5 a 8 salários 

 De 8 a 10 salários 

 De 10 a 15 salários 

 Mais de 15 salários 

 

8 - Indique o seu grau máximo de escolaridade (completo ou em curso): 

 Ensino médio 

 Ensino superior 

 Pós-graduação (marque):  

 Especialização 

 Mestrado 

 Doutorado 

 

9 - Você cursou o Magistério (ou o Curso Normal) no ensino médio? 

 Sim 

 Não 

 

10 - Se você cursou ou cursa a graduação, informe qual curso:  

R.:  ________________________________________________ 

 

11 - Em qual universidade ou faculdade você se formou (ou está se 

formando)? 

R.:  ________________________________________________ 

 

12 - Qual o ano de conclusão do curso (ou previsão de formatura)?  

R.:  _____________ 

 

13 - Se você cursou ou cursa a pós-graduação (especialização, mestrado 

ou doutorado), informe qual curso:  

R.:  ________________________________________________ 
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14 -  Em qual universidade ou faculdade você se formou (ou está se 

formando)?  

R.:  ________________________________________________ 

 

15 - Qual o ano de conclusão do curso (ou previsão de formatura)?  

R.:  _____________ 

 

16 -  Você estudou a maior parte do tempo do ensino fundamental e 

médio em escola: 

 Particular 

 Pública (marque): 

 Municipal 

 Estadual  

 

17 - Você trabalha ou trabalhou em escola da Rede Estadual  

de Ensino? 

 Sim, eu trabalho 

 Sim, eu já trabalhei 

 Nunca trabalhei 

 

18 - Você trabalha ou trabalhou em escola da Rede Particular de 

Ensino? 

 Sim, eu trabalho 

 Sim, eu já trabalhei 

 Nunca trabalhei 

 

19 - Você trabalha ou trabalhou em outra escola da Rede Municipal de 

Ensino? 

 Sim, eu trabalho 

 Sim, eu já trabalhei 

 Nunca trabalhei 

 

20 - Quantos turnos você trabalha por dia? 

 Um turno 

 Dois turnos 

 Três turnos 

 Atendimento entre os turnos. 

Cada procedimento metodológico tem suas vantagens e desvantagens 

com relação ao alcance e validade, dependendo dos objetivos propostos no seu 

TCC.  
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 No caso do questionário Survey, torna-se necessário a aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados num estudo piloto ou pré-teste (testar com 

algumas pessoas antes de aplicar na “população”). Dessa forma é possível 

avaliar se o instrumento é confiável ou não, se apresenta precisão do dado ou 

medida e se há necessidade de reformulá-lo. 

 Um estudo piloto é importante para você treinar o uso dos procedimentos 

científicos que irá adotar, assim como a definição de orientações para o trabalho 

de campo ou de laboratório. 

Observação direta 

 A observação direta é uma técnica de análise de comportamento humano 

bastante utilizada nas Ciências Sociais em geral. No trabalho de observação, 

você deve adotar uma postura de “ver e examinar” – com detalhes – um fato ou 

fenômeno.  

 Para isso, torna-se necessário fazer o registro e a descrição de 

características como o local da observação, o horário em que foi realizada e as 

condições em que ocorreu, visando sua inserção no relatório final do TCC. 

 Na observação direta, o próprio pesquisador coleta os dados, sem 

intervenção daqueles que estão sendo observados: 

[Trata-se de] um procedimento que utiliza os sentidos na 

obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 

consiste apenas em ver e ouvir, mas também examinar 

fatos ou fenômenos que se deseja estudar.12 

 A observação direta é uma técnica que representa o acompanhamento 

presencial do processo de investigação. Esse processo é importante para 

colocar o pesquisador em contato direto com a realidade que pretende estudar.  

 Essa técnica ajuda na identificação de comportamentos sociais que 

seriam mais complicadas de serem capturados por outros procedimentos.  

Também é bastante eficiente no diagnóstico de problemas que podem ocorrer 

no dia-a-dia da sua pesquisa. 

                                                 

12 LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 190. 
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 Como exemplo de relatório de observação direta, segue o texto que eu 

produzi durante um curso sobre o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) para 

professoras de três escolas municipais de uma capital brasileira: 

Participação: Na Escola Municipal A, localizada no bairro [...], a turma 

foi dividida em três grupos de professoras: algumas que participavam do 

horário integral do curso (13:00 às 15:00 horas), outras que participavam 

apenas do horário inicial (13:00 às 14:00 horas) e outras que participavam 

apenas do horário final do curso (14:00 às 15:00 horas). Creio que tal fato 

possa vir a afetar o bom entendimento dos assuntos discutidos durante o 

curso sobre o ECA e a escola.  

Na outra categoria, a do interesse, notei que a grande maioria das 

professoras das três escolas demonstraram-se bastante interessadas no 

assunto, inclusive com algumas delas levando para o curso o ECA com 

certas partes estudadas e com comentários mais elaborados sobre o 

tema. Outras leram e comentaram os textos distribuídos e praticamente 

todas elas trouxeram alguma experiência pessoal para ser discutida em 

grupo. No entanto, notei que algumas poucas professoras “aproveitavam” 

o momento do curso para descansar ou colocar em dia suas tarefas 

profissionais 

Rendimento: Verificou-se que a quase totalidade das professoras que 

participaram do curso avançaram, de algum modo, nas questões relativas 

à proteção dos direitos da infância e juventude no país, dentro dos  

limites e possibilidades de cada uma.  

Algumas professoras demonstraram abertamente a importância do 

curso para elas, como professoras e cidadãs. Outras não demonstraram, 

mas foi possível perceber, no âmbito do discurso, uma certa assimilação 

das informações passadas no curso.  

Na Escola Municipal C, o curso estendeu-se por algumas vezes no 

intervalo das aulas, onde, na sala dos professores, outros interessados 

participavam das discussões, fazendo perguntas ou contando casos 

particulares, contribuindo para que o curso extrapolasse seu escopo inicial 

e passasse a atingir um contingente maior de profissionais que atuam na 

escola.13 

 

                                                 

13 CAVALCANTI, 2007. 
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Entrevista 

 A entrevista é uma técnica de pesquisa que consiste numa interação 

direta com o participante. Porém, não se trata de um bate-papo informal, mas de 

uma conversa estruturada por um roteiro de questões relacionadas ao tema dos 

seu TCC. 

 Essa abordagem de tipo qualitativa é utilizada para aprofundar um 

assunto específico dentro do seu objeto de estudo, capturando os sentidos, os 

significados, as impressões e as sentimentos que são experimentados pelos 

sujeitos numa determinada situação-problema. 

 Os resultados obtidos por esse instrumento não rendem estatísticas, mas 

fornecem dados subjetivos que podem ser discriminados e apresentados em 

formas de quadros ou tabelas contendo uma síntese das ideias dos 

entrevistados. 

 Exemplo de apresentação de dados de entrevistas na forma de 

quadro, publicado no artigo que escrevi sobre as professoras e o ECA (Estatuto 

da Criança e do Adolescente) numa capital brasileira: 

A primeira etapa da análise, no entanto, centrou-se na tentativa de 

identificar o grau de conhecimento das professoras sobre o Estatuto em 

relação ao tempo de experiência profissional. O quadro abaixo demonstra 

essa relação: 

QUADRO 1: O conhecimento que as professoras entrevistadas possuem 

sobre o ECA. 

Prof.ª Experiência 

profissional 

Conhecimento sobre o ECA 

A 18 anos na mesma 

escola. 

Já ouviu falar, mas não sabe falar sobre ele. 

Leu por curiosidade; “dei uma olhada”. 

B 12 anos na rede 

estadual; 1 ano na 

prefeitura. 

“Tenho o ECA e nunca li”. 

C “Há muito tempo”; 4 

anos na prefeitura. 

“Eu sabia que tinha sim”. 

D 15 anos na escola 

estadual e 13 anos 

na prefeitura, na 

mesma escola. 

“Eu vejo mais um lado negativo a questão 

de a criança estar envolvida na questão do 

direito dela”. 

E 35 anos na 

prefeitura; 8 anos 

no estado. 

“O Estatuto é maravilhoso desde que ele 

seja cumprido conforme está na lei”. 

F - - “Veio garantir esses direitos. Tem uma 

diferença: tem ações que podem ser 

realizadas até 12 anos e acima de 12”. 

https://viacarreira.com/como-fazer-uma-entrevista-para-o-tcc-181748/
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G Atualmente 

coordenação da 

escola. 

“Conheço um pouco do ECA, mais a 

questão teórica mesmo”. 

H 17 anos de sala de 

aula. 

“Eu conheço e vejo que ainda está muito na 

teoria”. 

I “Vinte e poucos 

anos”. 

“Eu só ouvi falar e nunca peguei para ler. Só 

ouvi falar pela televisão”. 

J 12 anos de 

magistério. 

Acha importante, mas nota uma má 

compreensão sobre ele. 

L - - “Deveria ser um Estatuto para a criança e 

outro para adolescente”. 

M Trabalha na escola 

desde 1996. 

“Esta questão do Estatuto a gente conhece 

porque é muito falada e muito polêmica”. 

N 16 anos na rede 

municipal 

“A questão do Estatuto foi uma boa 

intenção, baseado nos Direitos Humanos”. 

P - - Destaca mais os direitos e menos os 

deveres da criança e do adolescente. 

Q Dá aula há 16 anos “Não conheço nada do Estatuto, mas vejo 

como algo que protege uma criança 

indefesa”; “Eu não tenho conhecimento do 

Estatuto”. 

FONTE: ICA/PROEX/[...]. 

Nota-se, pelo quadro acima, que as professoras, apesar de terem uma 

experiência profissional de muitos anos na escola, não detêm um 

conhecimento mais sistematizado sobre o Estatuto.14 

 Uma entrevista não significa apenas uma conversa, pois as abordagens 

podem variar, dependendo do tema e dos objetivos de cada proposta de 

pesquisa.  

 É importante que você elabore um roteiro de entrevista com perguntas 

pré-definidas, no entanto com flexibilidade para, de maneira controlada, poder 

explorar os rumos que a conversa pode tomar “naturalmente”.  

 Para conferir critério científico ao seu trabalho de investigação, é 

importante fazer a gravação das entrevistas, gerando um documento que ficará 

arquivado com você, caso seja necessário recorrer a ele novamente. 

 Uma vez gravadas as entrevistas, você deverá proceder à transcrição da 

mesma, o que costuma ser um pouco trabalhoso. A transcrição é importante para 

você poder citar trechos de entrevistas durante a redação e apresentação do seu 

TCC. 

                                                 

14 CAVALCANTI, 2007, p. 305. 
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Análise de documentos 

 Documentos são fontes de dados brutos que você poderá explorar no seu 

trabalho de investigação científica.  

 A análise de documentos implica uma leitura sistemática das informações 

contidas em arquivos diversos, que podem ser textos impressos ou eletrônicos, 

fotografias, vídeos, dentre outros registros elaborados por pessoas ou 

organizações. 

 A análise do conteúdo dos documentos selecionados para a pesquisa 

deve ser feita a partir de procedimentos que visem a produção de um texto 

analítico, onde você deverá apresentar as informações coletadas no corpo dos 

documentos de uma maneira transformada, isto é, de uma interpretação que 

tenha como referência os objetivos específicos do seu projeto de TCC.  

 Nesta atividade de coleta de dados, você deve procurar registrar, além 

das informações que estejam mais evidentes no documento a ser analisado, os 

sentidos que não estão claramente expostos, buscando significados ocultos nas 

“entrelinhas” do texto ou na construção estética da foto ou do vídeo.  

 Será que um certo documento traz um sentido oculto ou alguma intenção 

velada de quem o produziu? Se sim, qual seria o seu propósito ou motivação? 

São questões que geralmente interessam aos estudantes que fazem a opção 

por este tipo de pesquisa. 

 Desse modo, é possível organizar a análise de documentos realizando 

alguns procedimentos básicos, como o processamento ou a “redução dos dados” 

(a classificação dos dados em uma tipologia ou categorias analíticas 

relacionadas ao seu objeto de estudo), a apresentação dos dados (simplificação 

pelo uso de quadros e tabelas) e as conclusões (interpretação dos dados). 

 Exemplo de dados coletados em documentos (jornais) sobre imagens 

produzidas pela sociedade a respeito de crianças e adolescentes em situação 

de rua no Brasil apresentados em forma de quadro na minha dissertação de 

mestrado: 
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QUADRO 3. Mentalidades e representações sociais sobre crianças e 

adolescentes pobres no Brasil veiculadas pelo jornal [...] (1994 – 1998).15 

 

Mentalidade/ 

preocupação 

Atributos da infância pobre no Brasil – jornal [...] – 

Cotidiano/Nacional – 1994 a 1998 

Características Designação Atitudes 

 

 

Mentalidade 

correcional-

repressiva 

 

(a) Lógica da 

punição 

Morando sozinha 

na rua; estão na 

rua com a família; 

usam o espaço 

público como 

sobrevivência e 

moradia. 

Menor; menores 

infratores; 

adolescentes 

internos; crianças 

carentes e 

abandonadas; 

internos; meninos e 

meninas sem 

antecedentes 

criminais; menores; 

infratores internados 

Roubo; 

furto; 

tráfico de 

drogas; 

homicídio; 

estupro;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

15 CAVALCANTI, 2001, p.111. 
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6 
Estrutura do TCC 

 Todo TCC é dividido em 3 partes: elementos pré-textuais, textuais e pós-

textuais. 

Elementos pré-textuais 

 Capa (obrigatório) 

 Deve conter nome da instituição e/ou faculdade, nome do autor (aluno), 

título e subtítulo (se houver), cidade e ano de apresentação do trabalho. 

 Para o título, procure elaborar uma frase, o mais breve possível, que 

permita identificar sua área de estudos e seu objeto de estudo. O título pode ser 

tirado diretamente do tema ou problema de pesquisa. 

 Se for o caso, você pode complementar o título com uma segunda frase 

(subtítulo) que delimite mais o que você pesquisou. 

 Exemplo do título e subtítulo da minha pesquisa sobre as 

representações sociais de crianças e adolescentes de rua presentes nas notícias 

de um grande jornal brasileiro: 

Título: Da notícia ao fato.  

Subtítulo: Informação, discursos e mentalidades sobre a infância pobre 

no Brasil. 
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Exemplo de capa: 

 

 Folha de rosto (obrigatório) 

 Deve conter o nome do autor, o título e subtítulo (se houver). 

 Possui uma nota explicativa informando a natureza do trabalho (Trabalho 

de Conclusão de Curso), a instituição e/ou faculdade, o grau pretendido 

(graduação ou pós-graduação) e o curso. 

 Também deve constar o nome do orientador, a cidade e o ano de 

apresentação. 

 

 

ROGÉRIO PÁDUA CAVALCANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA NOTÍCIA AO FATO: INFORMAÇÃO, DISCURSOS E 

MENTALIDADES SOBRE A INFÂNCIA POBRE NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 
ECI – UFMG 

2001 
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 Folha de aprovação (obrigatório) 

 Deve conter o nome do autor, o título, a natureza do trabalho (Trabalho 

de Conclusão de Curso), objetivo, data da aprovação e os professores 

componentes da banca examinadora. 

 Dedicatória e agradecimentos (opcional) 

 Devem ser feitos em folhas separadas (ou na mesma folha, dependendo 

da instituição) e representam um momento mais pessoal do seu trabalho: 

 Na dedicatória, escreva uma mensagem especial para as pessoas que 

são importantes na sua vida (familiares, cônjuge, companheiros, amigos, etc.). 

 Nos agradecimentos, escreva uma mensagem agradecendo às pessoas 

que, de alguma forma, contribuíram para a realização do seu TCC (professores, 

funcionários, amigos, programas de bolsas, etc.). 

 Epígrafe (opcional) 

 Deve conter uma citação que o autor acha importante e que, de certa 

forma, embasou a construção do trabalho, seguido de indicação de autoria. 
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  Exemplo de folha de rosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROGÉRIO PÁDUA CAVALCANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA NOTÍCIA AO FATO: INFORMAÇÃO, DISCURSOS E 

MENTALIDADES SOBRE A INFÂNCIA POBRE NO BRASIL 

 
Dissertação apresentada como requisito 
parcial para a aquisição do título de mestre 
junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação da Escola de 
Ciência da Informação da UFMG. Linha de 
pesquisa: Informação e Sociedade 

 

Orientadora: Prof.ª. Dr.ª ______________________ 

 

 

 

 

Belo Horizonte 
ECI – UFMG 

2001 
 

 

 



 35 

Exemplo de folha de aprovação: 
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 Resumo (obrigatório) 

 Tem por objetivo destacar pontos relevantes do trabalho visando 

despertar o interesse do leitor pela sua pesquisa. 

 Você deve iniciar o resumo com uma breve introdução ao tema e depois 

citar os objetivos iniciais, os principais resultados e a conclusão geral. 

 O resumo para monografias deve conter até 500 palavras e para artigos 

científicos até 250 palavras (ABNT/NBR 6028), escrito em parágrafo único, 

espaço simples e deve ser justificado (no Word).  

 Deve ser elaborado em língua portuguesa e em língua estrangeira, sendo 

que são apresentados em folhas separadas. 

 A língua estrangeira deve obedecer à linha de pesquisa do curso ou as 

instruções da coordenação e pode ser em inglês (Abstract), espanhol (Resumen) 

ou francês (Resumé).  

 Em muitos programas de pós-graduação, o resumo é apresentado no 

idioma inglês e em outra língua, mas esta informação deve ser certificada junto 

à secretaria do seu curso de graduação ou pós-graduação. 

 Lista de ilustrações (opcional) 

 Deve ser lista de quadros, tabelas ou figuras. Sempre que for inserido um 

quadro, tabela ou figura, todos devem ser numerados e possuir títulos.  

 A lista também poderá ser utilizada sempre que houver abreviaturas, 

símbolos ou siglas no seu TCC. 

 Você deverá criar uma lista para cada um dos grupos de elementos 

inseridos no corpo do seu trabalho: lista de quadros, lista de tabelas, lista de 

figuras, lista de abreviações, etc. 
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Exemplo de resumo em português:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa trata da relação entre informação, cultura e mentalidades, 
tendo como base de estudo a geração de informações a respeito da 
infância pobre no Brasil, divulgadas pelo jornal [...] entre os anos de 1994 

e 1998. A informação é apreendida enquanto produto cultural (artefato) que 
coloca o homem em relação direta com a realidade, representando uma 
prática social na qual os sistemas de valores, as crenças e o imaginário 
científico e popular surgem como processo de comunicação humana. 
Dentro da linha de pesquisa Informação e Sociedade, por meio das 
técnicas de análise do discurso, o trabalho demonstrou que nas notícias / 
informações / conhecimentos sobre o tema infância pobre, que foram 
veiculados pelo jornal citado, desenvolve-se um processo de transmissão 
de imagens, valores e expectativas, presentes nos discursos dos diversos 
agentes sociais que falaram a respeito do tema. Essas notícias 
representam diferentes mentalidades que envolvem a produção, 
organização, transferência e o uso social das informações sobre a questão 
das crianças e adolescentes marginalizados no país. 
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Exemplo de resumo em inglês: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
This research discusses the relationship among information, culture and 
mentality based on the production of information about poor children in 
Brazil, made public by the journal […] in the period of 1994 to 1998. 
Information is considered a cultural product (artifact) which places man in 
direct contact with his reality, typifying a social experience in which myths, 
faiths and current and scientific convictions are approached as a process 
human communication. Inside the research line Information and society, 
through discourse analysis techniques, this research showed that in the 
news / information / knowledge communicated by the named journal it is 
developed a process of propagation of images, values, means in general 
actors discourses who have skilled about children. This news mean different 
mentalities, which is present in the production, transmission and the social 
utility of information about poor children phenomena in this country. 
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  Exemplo de lista de quadros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumário (obrigatório) 

 Corresponde a uma lista contendo o número das páginas de todos os 

capítulos e seções do seu TCC. 

 Deve conter a indicação do conteúdo, com suas divisões e subdivisões na 

mesma ordem e grafia em que aparecem no corpo do trabalho. 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1. Classificação das mentalidades acerca da questão das 

crianças e adolescentes pobres no Brasil veiculadas pelo jornal [...] 

(1994 – 1998) _____________________________________   p.71 

 

QUADRO 2. Relação mentalidades X quantidade de notícias 

divulgadas pelo jornal [...] sobre a questão das crianças e 

adolescentes pobres no Brasil (1994 – 1998) ______________ p.72 

 

QUADRO 3. Mentalidades e representações sociais sobre crianças 

e adolescentes pobres no Brasil veiculadas pelo jornal [...] (1994 – 

1998) ___________________________________________ p.111 

 

QUADRO 4. Resumo da relação informação X mentalidades a partir 

das notícias veiculadas pelo jornal [...] (1994 – 1998) _______ p.114 
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  Exemplo de sumário: 
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Elementos textuais 

 Introdução 

 Nesta seção, você deve esclarecer para o leitor qual é o seu tema ou 

problema de pesquisa e como trabalhou esse tema: procure explicar do que se 

trata o seu projeto, qual foi a ideia inicial que embasou sua pesquisa e como 

essa ideia foi evoluindo e se transformando ao longo dessa experiência. 

 Escreva alguns parágrafos buscando contextualizar o tema do seu TCC. 

Contextualizar significa descrever a situação apontando para os elementos que 

estão compondo o meio em que sua pesquisa está sendo realizada.  

 Defina o período (quando foi feita sua pesquisa), o lugar (onde foi feita), 

quais foram as condições que você encontrou para realizar sua tarefa de coleta 

de dados (recursos humanos, científicos, tecnológicos, materiais, financeiros, 

estruturais, costumes, crenças, comportamentos, ideologias políticas, etc.) e 

mostre como isso afetou o seu trabalho. 

 Demonstre o “problema” ou questão que você quis explorar e quais 

objetivos pretendeu alcançar. Conte um pouco da história do tema ou do assunto 

que você está pesquisando e, de preferência, apresente alguns dados 

estatísticos e bibliográficos já produzidos sobre ele. 

 Deixe claro para o leitor qual foi o ponto de vista que você utilizou para 

abordar o tema pesquisado. Quais foram as suas intenções com essa pesquisa? 

O que te motivou a fazer esse trabalho?  

 Comente que se trata de um trabalho acadêmico da sua instituição de 

ensino, que tem como propósito aplicar estudos feitos no seu curso de 

graduação ou pós-graduação numa certa realidade, situação ou experimento, 

sempre visando atingir alguns objetivos previamente definidos.  

 Procure explicitar quais eram as suas expectativas em relação a esse 

trabalho de investigação. Fale sobre a importância social, científica, acadêmica 

e profissional da sua pesquisa. 

 A introdução deve também delimitar o tema, além de contextualizá-lo. 

Mostre para o leitor uma visão global do seu TCC, escrevendo uma justificativa 

consistente, definindo bem os objetivos e explicitando uma metodologia 

apropriada.  

 Nesta parte da introdução, comente, de forma breve, sobre o método e os 

instrumentos de pesquisa que você utilizou para alcançar os objetivos propostos. 
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 É importante que o texto da introdução do seu TCC enfatize, de forma 

objetiva, além da explicação do trabalho e do tema da pesquisa, os seguintes 

itens: 

a) justificativa 

 Explicite as razões que levaram ao estudo que você fez, a motivação para 

realizar o trabalho e a relevância do assunto investigado para a comunidade 

acadêmica e para a sociedade em geral: 

Sua pesquisa é importante para o seu trabalho como estudante, 

profissional e cidadão? Por que? 

Que questões relativas à sua área de interesse serão melhor 

compreendidas ou explicitadas ou problematizadas a partir da sua 

investigação?  

Em que sentido o tema estudado pode contribuir para a sua prática 

acadêmica e profissional? 

Quais inovações poderão ser desenvolvidas em seu campo de 

conhecimento ou atuação profissional, a partir da sua pesquisa? 

b) objetivos 

 O que você esperava conseguir ao final da sua pesquisa? Podem ser 

objetivos específicos relacionados a novos conhecimentos e práticas, ações 

empresariais, educacionais ou comunitárias, experiências inovadoras em 

determinadas áreas. 

 Os objetivos propostos indicam quais são os resultados esperados de seu 

trabalho de investigação. 

 A forma mais usual de redação dos objetivos é a utilização do verbo no 

infinitivo. Exemplo: Analisar.... Discutir.... Avaliar.... Verificar.... Compreender.... 

c) síntese da metodologia e dos resultados 

 Forneça ao leitor uma explanação breve a respeito dos métodos e 

técnicas de pesquisa que você utilizou, incluindo questionários, entrevistas e a 

maneira como os dados foram organizados e analisados. 

 Descreva as etapas da pesquisa e as ações que foram realizadas, 

levantando os procedimentos e instrumentos que foram utilizados. Exemplo: 

entrevistas, questionários, análise de documentos, observação direta, etc.  
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Recomenda-se elaborar a introdução por último, de forma resumida, 

direta e sem aprofundamento. Procure redigir um texto indicando uma área de 

interesse do curso a ser investigada, buscando definir um problema de estudo e 

delimitando os alcances e limites da sua pesquisa. 

 Você pode ordenar os parágrafos da sua introdução de acordo com as 

etapas ou fases da pesquisa, escrevendo algo do tipo:  

Este trabalho apresenta o relatório da pesquisa realizada no local... 

durante o período... como parte da formação acadêmica do curso.... 

(Natureza do trabalho) 

O problema ou questão investigada foi.... (Tema) 

O objetivo principal foi.... (Objetivos) 

A importância desse trabalho é..... (Justificativa) 

Minha motivação principal foi.... (Justificativa) 

Minhas expectativas eram.... (Hipóteses) 

O método utilizado foi.... (Metodologia) 

Os resultados encontrados foram.... (Análise dos dados) 

 No final da introdução, apresente, de forma breve, o conteúdo de cada 

capítulo do seu TCC e qual a contribuição (modesta) que sua pesquisa pode 

oferecer para sua área de atuação. 

 Exemplo da introdução do relatório de pesquisa (em formato de artigo 

científico) que elaborei sobre as professoras e o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) numa capital brasileira: 

 Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa de cunho 

qualitativo, baseada na análise de entrevistas abertas, não estruturadas, 

realizadas junto a dezessete professoras que atuam em três escolas da 

Rede Municipal de Ensino de [...], visando captar suas representações 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – o ECA. A questão central 

foi estruturada da seguinte maneira: o que as professoras entrevistadas 

pensam a respeito do ECA? Qual a percepção que elas têm do Estatuto 

e de sua relação com o trabalho docente? As entrevistas aconteceram 

durante a implementação do projeto “ECA vai à escola”, desenvolvido pelo 

Instituto da Criança e do Adolescente – ICA, numa parceria entre a Pró-
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Reitoria de Extensão da [...], a UNESCO e a Prefeitura de [...], no segundo 

semestre de 2003.  O objetivo geral do projeto foi a divulgação e o debate, 

nas escolas selecionadas, do tema da promoção e da defesa dos direitos 

das crianças e dos adolescentes no Brasil. 

 Na primeira parte do trabalho, o ECA é abordado numa perspectiva 

macrossociológica, sendo enfatizado como um conjunto de novos valores 

e atitudes criadas pela sociedade em relação à criança e ao adolescente 

de uma forma geral. Nessa abordagem, o Estatuto é visto não apenas 

como uma ordenação jurídica sobre o assunto, mas também como um 

quadro de ideias e representações a respeito da infância e da 

adolescência e que, historicamente, tem-se confrontado com outras ideias 

e representações criadas sobre a questão no país.  

 Posteriormente é apresentado o referencial teórico-metodológico 

utilizado na análise das entrevistas. O artigo prossegue com a 

apresentação dos dados coletados a partir das falas das professoras, 

tendo como pano de fundo o contexto sociocultural no qual elas estão 

profissionalmente inseridas. Na conclusão, é apontada a percepção geral 

que as professoras têm do Estatuto da Criança e do Adolescente e suas 

implicações na prática escolar.16 

 Desenvolvimento 

 Deve conter a apresentação da sua pesquisa com base nos seguintes 

aspectos:  

a) fundamentação ou referencial teórico 

 Atenção: Nada surge do nada! Então, apresente para o leitor quais os 

autores que, na bibliografia científica do seu curso, tiveram influência na 

produção do seu TCC: 

De onde ou de quem você tirou a ideia de realizar sua pesquisa?  

Quais autores você leu sobre o assunto?  

O que esses autores falam sobre o tema da sua pesquisa? 

Como eles falam? Qual é a abordagem desses autores? 

                                                 

16 CAVALCANTI, 2007, p. 297. 
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O que você acha importante destacar na fala deles? 

Apresente uma síntese ou um resumo das ideias dos principais autores 

nos quais você baseou seu TCC.  

Relacione seu tema de estudo com a bibliografia consultada. Situe seu 

estudo no contexto de sua prática acadêmica e profissional.  

Destaque o que você considera importante para maior compreensão do 

problema abordado. 

 De acordo com a ABNT, você pode utilizar, no seu referencial teórico, 

citações diretas e indiretas de autores que você estudou. 

 Cite (transcreva) algumas partes dos textos que você leu e indique o nome 

do autor e da obra (livro ou artigo) de onde você tirou a citação. 

 Exemplo de um trecho de referencial teórico utilizado na minha 

pesquisa sobre a representação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

construídas por professoras de uma capital brasileira: 

 Ao utilizar-se de representações negativas sobre a infância e a 

adolescência, como por exemplo, o termo “menor”, pessoas e instituições 

tendiam a estigmatizar a criança e, com isso, ela passa a ser caracterizada 

“como se fosse um ‘tipo especial’ de criança e não correspondesse à 

grande maioria da população infantil nacional” (VARGAS, 1990, p.30). 

Desse modo, nas palavras de BRANT (1989: 6-7), citado por VARGAS 

(1990, p. 30), tem-se que: 

“O termo ‘menor’, que a princípio deveria designar todos os 
brasileiros até 18 anos, acaba sendo usado para designar apenas 
uma parte desses brasileiros, exatamente aquela menos favorecida 
da população que, qualificada enquanto ‘menor’, carrega o estigma 
da exclusão e da marginalização, como se pôde constatar em uma 
notícia de jornal (do Rio de Janeiro) [...] cujo título dizia: Menor 
assalta criança na porta da escola”. 

 Associadas ao termo ‘menor’, outras representações permeiam o 

imaginário social: ‘infrator’, ‘trombadinha’, ‘pivete’, ‘pixote’, dentre outros. 

Um dos maiores responsáveis pela estigmatização dessas crianças foram 

os próprios órgãos públicos encarregados de atendê-los. Além disso, 

GOHN (1997, p. 112) chama a atenção para a terminologia presente 

também nas leis, decretos e programas de instituições, onde “o segmento 

social das crianças na faixa da pobreza aparece como: carente, 
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abandonado, desassistido, desamparado, infrator, criança de conduta 

antissocial, menores em situação de risco, etc.”.17 

 Procure apresentar e explicar (esclarecer) os principais conceitos teóricos 

que serão trabalhados no seu TCC. Coloque em formato de tópicos e, se for o 

caso, apresente os autores em ordem cronológica: autores clássicos (antigos), 

modernos e contemporâneos (atuais). 

 Fique atento às regras de citação direta e indireta que estão disponíveis 

nas normas da ABNT para não cometer nenhum tipo de plágio. A cópia de parte 

de obras publicadas sem referência à fonte constitui plágio: é crime e não é 

tolerada. 

 A reprodução de ideias de autores pesquisados deve vir acompanhadas, 

no corpo do texto, por citação (sobrenome, data) e, ao final, constar nas 

referências bibliográficas. 

 As citações literais (cópias de textos) de outros autores devem conter, 

além do sobrenome e data, o número da página da qual foi retirada a citação 

para que o leitor possa localizar no original.  

 As citações no seu texto têm grande valor, pois indica que você está 

dialogando com outros autores da área. No entanto, elas precisam de uma razão 

para estar no texto e devem fazer sentido dentro das ideias que estão sendo 

apresentadas. 

 Evite deixar uma citação “solta”, isto é, “amarre-a” ao seu texto. 

Geralmente, o mais simples é fazer uma pequena introdução antes da citação e 

uma conclusão depois, como no exemplo: 

 Desta forma, as representações sociais exprimem sempre realidades 

que são coletivas e não meramente individuais. De acordo com 

DURKHEIM (1989, p. 44): 

“As categorias são representações essencialmente coletivas, elas 
traduzem, antes de tudo, estados da coletividade; dependem da 
maneira pela qual está constituída e organizada, da sua morfologia, 
das instituições religiosas, morais, econômicas, etc.”. 

 As categorias formam um sistema que se realiza de modo histórico 

quando o sentido das relações sociais de um grupo é transmitido de 

geração a geração, de modo a dar continuidade ao processo de 

                                                 

17 CAVALCANTI, 2007, p. 300. 
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socialização do indivíduo, através da “pressão” que a sociedade exerce 

sobre ele.18 

 Em um texto científico não deve haver “eu acho” ou “eu penso”. O texto 

científico (técnico) não emite opinião, mas somente apresenta conceitos e 

analisa dados de maneira “fria”, objetiva, sem “achismos” ou emoções. 

 Para te ajudar nesta parte, seguem algumas perguntas interessantes para 

você responder:  

Seu trabalho está de acordo com quais ideias? 

Que ideias de teóricos do meu curso/área podem justificar minha 

pesquisa? 

Dentre os teóricos que já estudei durante meu curso, quais posso retomar 

na discussão deste trabalho?  

Porque fazer a pesquisa da forma como me propus e não de outro modo? 

Quais autores ou textos publicados que posso utilizar para explicar meu 

projeto? 

 Atenção: Toda vez que você citar, transcrever ou mencionar as ideias 

contidas em outro trabalho, não se esqueça de anotar a indicação bibliográfica 

da obra.  

 As referências bibliográficas utilizadas demonstram seu conhecimento 

sobre o assunto. Registre-as sempre segundo as normas da ABNT. 

b) metodologia 

 Nesta seção, você deve explicitar a metodologia utilizada no seu TCC, 

mostrando os dados inéditos provenientes do seu trabalho de investigação.  

 Procure esclarecer qual a abordagem epistemológica (teórica) e prática 

da pesquisa e como ela orientou a execução do seu projeto. Demonstre como 

as orientações metodológicas foram estabelecidas de forma a viabilizar sua 

pesquisa. 

                                                 

18 CAVALCANTI, 2007, p. 302. 
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 A relação entre o “problema”, os conceitos utilizados (teoria), as técnicas 

de coleta de dados e os resultados preliminares obtidos devem ser claramente 

explicitados ao apresentar a metodologia.  

 Nesta parte do relatório, demonstre como os resultados da pesquisa 

foram obtidos: se através de uma análise quantitativa (questionários e 

estatísticas), qualitativa (análise de documentos, entrevistas e observações 

diretas) ou se você utilizou uma metodologia mista. 

Conte com detalhes o que você fez na sua pesquisa, como fez e as etapas 

do trabalho.  

 Explique o que você pretendia com sua pesquisa ou quais eram os 

resultados esperados: 

Onde você coletou os dados, quando e como? 

Quem participou da sua pesquisa? 

Quantos eram? Como participaram? 

Alguém te ajudou? Quem? Como?  

Quais instrumentos de coleta de dados você utilizou na sua pesquisa? 

Por que utilizou tais instrumentos? Como utilizou? 

Qual estrutura ou recursos você tinha disponível para realizar sua 

investigação? 

 Redação no passado. Exemplo: Foram pesquisados.... Foram 

observados.... Foram utilizados....  

 Tenha em mente que, quanto mais você explicar ou descrever seu 

método, melhor. Quantos mais detalhes, mais rica ficará sua exposição e mais 

confiante você se tornará na hora da apresentação para a banca.  

 

Lembre-se: é o uso do método que define seu trabalho como científico. 
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c) apresentação e análise dos dados 

 Nesta seção, você deve apresentar os dados ou as informações que você 

coletou durante sua pesquisa. As fontes de dados devem ser identificadas e você 

precisa estar atento à distinção entre dados primários e secundários. 

 Os dados primários são construídos pelo pesquisador, durante seu 

processo de investigação e os meios de obtenção desses dados devem ser 

cuidadosamente detalhados no seu TCC.  

 Informe as técnicas, os instrumentos, enfim, os procedimentos 

metodológicos que você usou para produzir esse tipo de informação. 

 Outra preocupação que você precisa ter ao redigir seu trabalho é com a 

definição da “população” (universo de pesquisa) e amostragem: 

Quais e quantos “elementos” fazem parte do universo a ser investigado?  

Quais foram os critérios utilizados para definir a amostra da “população” que 

participou efetivamente da pesquisa? 

 Caso utilize dados secundários, isto é, informações produzidas por outros 

pesquisadores ou já existentes em base de dados, é necessário que você 

esclareça a forma como obteve esses dados e os procedimentos metodológicos 

utilizados. 

 De modo geral, as pesquisas qualitativas são baseadas na observação 

direta e na análise de conteúdo. A aplicação de questionários e a realização de 

entrevistas também podem ser empregados como recursos principais ou 

complementares. 

 A escolha de um método para o seu TCC, isto é, o tipo de procedimentos 

adotados na investigação de um determinado “problema”, implica no 

planejamento prévio de como você irá organizar e interpretar os dados coletados 

durante o seu trabalho de campo (observação direta, aplicação de questionário, 

realização de entrevista ou experimento). 

 O ideal é que esse planejamento apresente as maneiras como seus dados 

serão analisados: se por meio de uma análise quantitativa (estatística), 

qualitativa (conceitual), ou mista. 

 A análise quantitativa ou estatística envolve as seguintes etapas: 

 Registro e codificação dos dados: registre e crie códigos ou um sistema 

para representar as informações que você produziu na pesquisa. 
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 Digitação e armazenamento dos dados: digite e organize seus dados, crie 

pastas específicas para eles e faça back up para garantir que esses dados 

não se percam. 

 Análise de consistência: você deve avaliar se os dados a serem 

analisados estão coerentes com a realidade observada. 

 Processamento dos dados: faça a classificação dos seus dados a partir 

de critérios de seleção como categorias analíticas ou medidas 

matemáticas. 

 Interpretação dos dados: procure fazer uma interpretação ou leitura direta 

de tabelas e gráficos, observando as frequências e intervalos para um 

diagnóstico mais descritivo. É possível extrapolar o universo da pesquisa, 

incluindo dados externos para uma análise mais abrangente. 

 A análise qualitativa ou conceitual é utilizada para interpretar dados 

coletados a partir de técnicas de observação e entrevistas. Esta análise possui 

as seguintes etapas: 

 Preparação e descrição dos dados: você deve esclarecer que tipos de 

dados serão analisados e como eles foram coletados (observação, 

entrevista). 

 Redução dos dados: faça resumos, quadros, ilustrações, codificações, 

marcações de temas e mapeamentos com seus dados. Trabalhe com 

categorias. 

 Análise e interpretação dos dados: mostre como os dados formam 

analisados, quais técnicas ou critérios você utilizou para interpretar os 

dados da sua pesquisa. 

 Exemplo de apresentação de dados simplificados (reduzidos) no 

formato de texto com quadro: 

 Para fins de coleta e organização dos dados, foi realizada leitura 

sistemática dos 225 artigos selecionados, os quais foram apreendidos, do 

ponto de vista das ciências sociais, através de técnica qualitativa de 

análise de texto, denominada análise do discurso. Como visto 

anteriormente, essa técnica busca a compreensão do processo produtivo 

do discurso e seu objetivo principal é ‘realizar uma reflexão geral sobre as 

condições de produção e apreensão da significação de textos produzidos 

nos mais diferentes campos’ (MINAYO, 1993:211). Configurando a 

abordagem transdisciplinar, a análise do discurso se pautou pela 
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verificação das mentalidades expressas em diferentes linguagens, de 

forma consciente ou não, sobre a problemática da infância pobre no país. 

Os dados da pesquisa foram então organizados em três grandes 

categorias: 

 As categorias acima foram determinadas em função das atribuições da 

infância pobre brasileira. Tais atribuições (ou atributos) foram verificadas 

nas notícias da [...] através da análise do discurso e classificadas de 

acordo com três itens: as caracterizações da infância pobre; sua 

designação (ou nomeação); e suas atitudes (ações sociais), configurando, 

dessa forma, as três mentalidades verificadas na pesquisa.19 

 Na hora de redigir esta seção, é importante associar ou relacionar as 

informações que você registou no seu diário de campo com argumentos dos 

autores do seu referencial teórico. 

 Anote tudo de importante que você observou na sua prática de pesquisa 

e procure analisar ou explicar essas anotações de acordo com a bibliografia que 

você está utilizando no referencial teórico. 

 Descreva com detalhes os procedimentos e as etapas da sua pesquisa, 

seguindo uma linha do tempo (ordem cronológica) e esclarecendo como você 

desenvolveu seu trabalho e os objetivos que conseguiu atingir em cada uma 

dessas fases da pesquisa. 

                                                 

19 CAVALCANTI, 2001, p. 72. 
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 Você precisa produzir informações a partir da sua pesquisa. Apresente 

dados no formato de quadros, gráficos ou tabelas. Crie infográficos e adicione 

ilustrações como mapas, fotografias, desenhos, etc. 

 Apresente variações nos dados em relação a um espaço de tempo, 

comparando como era seu problema antes da pesquisa com os dados que você 

coletou. 

 Escreva um parágrafo introduzindo a ilustração (mapas, imagens, etc.) 

para você “amarrá-la” ao texto, dando sentido a ela. Escreva também um 

parágrafo depois da ilustração, buscando fazer uma análise da mesma. 

 Transcreva trechos de entrevistas, apresentando os entrevistados não 

pelo nome pessoal, mas por um código criado exclusivamente para o seu TCC. 

 Exemplo de codificação para entrevistados: 

O diretor da escola A informou que.... 

O profissional número 5 lamentou-se da situação.... 

A paciente G relatou exaltada.... 

 Exemplo de apresentação de entrevistas no corpo do relatório de 

pesquisa, tirada da minha pesquisa sobre as professoras de uma capital 

brasileira e o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente): 

 As professoras entrevistadas veem-se presas a experiências 

educacionais e práticas pedagógicas adotadas em épocas passadas e 

definidas por determinados padrões culturais ou estilos de vida que 

hoje se encontram em fase de transformação ou transição. Elas 

referem-se a exemplos de sua história pessoal para reafirmar a 

importância e a crença coletiva em modelos de instituições sociais 

considerados como os pilares de sua “boa socialização”, em 

contraposição a uma “má socialização” de certos alunos: a família 

estruturada, a religião “séria” e a própria escola ou a educação que 

tiveram.  Algumas professoras recorrem até mesmo a exemplos de sua 

própria vida familiar, assim como valores e expectativas inerentes a ela, 

como argumentos contrários ao ECA: 

“Eu nunca tive problema na escola com filho. Nunca fui chamada na 
escola. Até hoje, meu filho mais velho tem trinta e seis anos e não 
me desafia. Acho que o que está faltando é o amor. O amor que 
existe é hipocrisia pura. A criança já vem de uma criação errada. 
Não obedeceram a pai, mãe, porque não aprenderam. E a geração 
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que virá vai ser pior porque não terão valores para passar para os 
filhos que virão” (Professora E). 

“Na minha família, nós podíamos não concordar com o nosso pai, 
mas ele era o nosso pai. Meu pai nunca batia, mas meu pai estava 
em casa” (Professora Q). 

“Eu não acho que é humilhação uma criança ajudar a mãe em casa 
porque eu tinha deveres dentro de casa, eu tinha uma tarefa, um 
dever de ajudar a minha mãe e isso não me fez mal algum” 
(Professora R). 

Uma professora chega ao ponto de criticar a própria escola na qual 

trabalha, buscando argumentos para relacionar o suposto fracasso 

escolar de alunos com o ECA.20 

 No seu relatório, apresente uma análise da fala dos entrevistados de 

forma objetiva, pontuando o que é mais importante no relato deles, mas, 

também, buscando desvendar os sentidos que estão embutidos (ocultos nas 

entrelinhas) e as emoções ou sentimentos que elas transmitem. 

 Sempre utilize o seu referencial teórico para analisar dados quantitativos 

(porcentagens, variáveis, etc.) e qualitativos (relatos, discursos, observações, 

etc.). Essa atividade intelectual procura dar um significado mais amplo às 

questões levantadas pelo seu TCC, vinculando-as a outros conhecimentos. 

Em geral, a interpretação dos dados significa a exposição do verdadeiro 

significado do material apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao 

tema. 

 Considerações finais ou conclusão 

 Deve conter o que foi possível concluir com sua pesquisa. Então, 

apresente os resultados do seu trabalho de investigação, buscando responder 

as seguintes perguntas: 

Os resultados alcançados foram satisfatórios?  

Você conseguiu atingir seus objetivos ou os resultados esperados 

descritos no seu projeto de pesquisa? 

Que resultados foram esses? 

                                                 

20 CAVALCANTI, 2007, p. 314. 
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O que você conseguiu descobrir ou observar? 

Que contribuições sua pesquisa está oferecendo para a compreensão do 

tema que você estudou? 

Que tipos de trabalhos de pesquisa poderiam ser comparados com o seu? 

 Exemplo de apresentação de resultados no corpo do relatório da 

pesquisa: 

 Apesar de reconhecerem que é importante preservar os direitos da 

criança e do adolescente, as professoras entrevistadas, de certa maneira, 

acusam o ECA de só listar direitos e não deveres. Acreditam que as 

crianças e os adolescentes precisam ter seus deveres listados também, 

assim como seus direitos encontram-se publicados no Estatuto. Abaixo, 

algumas representações do ECA captadas na fala das professoras 

entrevistadas: 

QUADRO 2: Representações sociais do ECA segundo a fala das 

professoras entrevistadas. 

 

Representações 

“positivas” 

 

 

Representações  

“negativas” 

 

Garantia de direitos; 

Melhoria de vida; 

Punição para quem maltrata ou 

comete “erros” em relação as 

crianças e adolescentes; 

Evolução da sociedade; 

Deveria ser mais divulgado na 

íntegra; 

Maravilhoso no papel; 

Extremamente importante; 

Boa intenção; 

Baseado nos Direitos Humanos; 

Discurso bonito. 

  

 

Torna a criança sem limite; 

Promove a impunidade; 

Não aponta deveres da criança e do 

adolescente; 

Atende a interesses específicos; 

“Angu com caroço”; 

Provoca inércia das famílias; 

Fora da realidade; 

Longe da prática; 

Longe de ser implantado; 

Permite má compreensão da questão 

dos direitos; 

Não funciona; 

“Baboseira”; 

Hipocrisia. 

 

FONTE: ICA/PROEX/[...] 
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 Em vista dessas representações ambíguas, pode-se notar uma 

confusão generalizada entre as opiniões das professoras entrevistadas.21 

  Ressalte as possíveis conclusões ou considerações obtidas a partir 

do seu trabalho e recomente que outros pesquisadores continuem estudando o 

seu tema, realizando novas investigações na área. 

Atenção: As considerações finais não são “definitivas”, mas apenas 

representam as contribuições que a sua pesquisa está oferecendo para ajudar a 

esclarecer um problema ou questão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

21 CAVALCANTI, 2007, p. 318. 
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Elementos pós-textuais 

 Referências bibliográficas (obrigatório) 

 Deve conter a indicação de todas as fontes citadas no texto, sejam livros, 

capítulos, artigos ou sites da Internet. Mas tome cuidado: as fontes bibliográficas 

que você leu, mas não citou no texto do TCC, não devem ser indicadas como 

referência.  

 A função das referências é apenas levar o leitor a encontrar aquilo que 

você citou, para que ele possa ler no original e devem seguir as normas da ABNT 

e devem ser listadas em ordem alfabética. 

  Exemplo de referências bibliográficas: 
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Fique atento: em todo trabalho acadêmico, é comum o pesquisador ler mais 

textos do que os que são citados, porém, não é de bom tom colocar 

referências de texto que você não citou. 

 Glossário (opcional) 

 Deve ser utilizado quando existe a necessidade de explicar ou esclarecer 

algum termo (palavra) que possa ser do desconhecimento geral do público ou 

do leitor. 

 Apêndices (opcional) 

 Deve conter informações produzidas por você com o objetivo de 

complementar ou ilustrar o trabalho, reforçando as informações expostas no seu 

texto. 

 Anexos (opcional) 

 Deve conter textos ou a documentos de autoria de terceiros que foram 

utilizados no TCC e são considerados relevantes para a compreensão do 

trabalho. 

 Facilitam a fluidez da leitura do seu relatório, não quebrando o corpo do 

texto com dados ou informações que não sejam tão relevantes para serem 

incluídos no corpo do texto. 

 Índice (opcional) 

 Deve ser utilizado para indicar a localização de frases ou palavras 

importantes no seu trabalho. 
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7 

A escrita do TCC 

 É recomendável que a escrita ou redação do TCC possua, no geral, as 

seguintes características: 

Objetividade e coerência 

 Abordagem simples do tema. 

 Sequência lógica e ideias em ordem. 

 Progressão na apresentação do tema. 

 Coerência entre os objetivos, o trabalho e os resultados (foco). 

 Indicar o caminho que vai seguir (unidade de pensamento). 

 Conteúdo fundamentado em dados e não em opiniões. 

 As partes do texto são interligadas. 

Clareza e precisão 

 Evitar comentários irrelevantes e redundantes. 

 Vocabulário preciso, sem rebuscar. 

 Nomenclatura aceita nos meios científicos. 

Imparcialidade 

 Evitar ideias pré-concebidas. 

 Não defender ponto de vista pessoal, lidando com dados e ideias de 

autores publicados. 

 Visão objetiva dos fatos, sem envolvimento pessoal. 

Uniformidade 

 Tratamento gramatical, formas de abreviar, siglas, títulos de seções, 

pessoa de narrativa coerente do começo ao fim do trabalho. 
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Conjugação 

 Uso preferencial da forma impessoal dos verbos (terceira pessoa). 

Concisão 

 Texto sem complicações e explicações longas. 

 Texto diz o que quer dizer e isso pode ser compreendido na primeira 

leitura. 
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8 
Plágio 

 Ao apropriar-se indevidamente de uma obra, seja através da cópia, 

imitação, assinatura ou apresentando a mesma como se fosse de sua autoria, 

você estará cometendo plágio. 

É considerado crime apresentar ou assinar como se fosse seu algum 

texto, ilustração, imagem, representação gráfica ou qualquer outra produção 

intelectual, seja no todo ou em partes, sem os devidos créditos (referências 

bibliográficas), mesmo se este fato ocorrer de forma involuntária. 

Tipos de plágio 

Plágio direto 

 Cópia literal do texto original sem apresentar referências do autor e sem 

indicar que se trata de uma citação. 

Plágio indireto 

 Reprodução das ideias de um texto original sem a devida identificação da 

fonte. 

Plágio de fontes 

 Utilização das fontes de um autor que você citou no seu texto (fontes 

secundárias) como se fossem suas fontes primárias. 

Plágio consentido 

 Apresentação ou assinatura em trabalho de terceiros como se fosse de 

sua autoria, com o consentimento do autor original. 

Autoplágio 

 Reapresentação de um trabalho de sua autoria ou de partes dele como 

se fossem inéditos. 

Atenção: atualmente, os professores costumam usar sites de busca e 

aplicativos (robôs) para detectar e rastrear cópias de textos na Internet. 

É possível determinar até a porcentagem de cópias num texto de TCC, se for o 

caso. Portanto, não caia nessa “tentação” e evite futuros problemas. 
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