
LEITURA E ESCRITA NA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO: PERCEPÇÕES DE ESTUDANTES DO CURSO DE

PSICOLOGIA

Karine Aparecida TEIXEIRA (Unileste); Regina Lúcia De SOUZA (Unileste)

Introdução: Estudos têm constatado crescente número de universitários ingressantes no
Ensino Superior com dificuldade em leitura e escrita. Partindo do pressuposto de que o
Trabalho de Conclusão de Curso trata-se de um trabalho acadêmico, é possível
compreender o grau de exigência envolvido na elaboração desse trabalho, bem como
limitações na forma de desenvolvê-lo por parte de alguns estudantes. Objetivo: Assim,
objetivou-se com este estudo descrever a percepção dos estudantes do curso de
Psicologia ingressos em uma Instituição de Ensino Superior do Vale do Aço, sobre as
dificuldades de leitura e escrita na produção do Trabalho de Conclusão de Curso.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa empírica, de caráter descritivo e exploratório.
Realizaram-se entrevistas semiestruturadas com 8 universitários do 10º período do
curso de Psicologia. O critério de amostragem foi a não probabilística, que não exige
cálculos estatísticos. Solicitou-se autorização da coordenação do curso para realização
das entrevistas e após consentimento, o trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê
de Ética. Os estudantes foram contatados pessoalmente, a entrevista foi realizada
individualmente e conforme disponibilidade dos estudantes. As entrevistas foram
gravadas e transcritas na íntegra. Os dados foram categorizados e analisados
qualitativamente por meio da técnica de análise de conteúdo. Resultados:
Identificou-se que dos 8 entrevistados, apenas 1 estudante afirmou, a partir de suas
alegações, não apresentar dificuldade de leitura. Em relação à escrita, todos expressam
dificuldade com o ato de escrever, com exceção de um. Os fatores que mais
contribuíram na elaboração do TCC, na percepção dos participantes, foram: estímulo à
leitura e à realização de atividades extracurriculares. E os que mais dificultaram foram:
dificuldade em aplicar a redação acadêmica e interpretar textos científicos.
Constatou-se que a dificuldade de leitura e escrita acadêmica neste estudo também está
presente nos estudantes entrevistados, dado este semelhante ao da literatura da área.
Nesse sentido, verifica-se a necessidade do curso, no qual a pesquisa foi realizada,
promover estratégias de intervenção que favoreçam a potencialização das habilidades
de leitura e escrita acadêmica dos estudantes. Conclusão: Concluiu-se que estas
habilidades, consideradas essenciais ao exercício profissional devem ser exercitadas no
cotidiano diário do graduando visto que a aproximação com essas práticas poderá
favorecer o seu posicionamento crítico e discursivo ao desenvolver trabalhos
científicos.
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