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ATA COM PARECER DA MONOGRAFIA DE FINAL DE CURSO DE  RAFAEL DO 

NASCIMENTO MONTEIRO, ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA, 

TITULAÇÃO BACHAREL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DE VOLTA 

REDONDA 

 

Aos onze dias do mês de julho de 2018, às 13 horas, apresentou-se o parecer da monografia de 

RAFAEL DO NASCIMENTO MONTEIRO, intitulada “TRADUÇÕES E TRAIÇÕES: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A INTERPRETAÇÃO BRASILEIRA DA TEORIA HISTÓRICO 

CULTURAL”. Como orientadora da referida Monografia, o (a) Prof.a Dr.a Adriana Eiko 

Matsumoto registra a Banca Avaliadora de pareceristas composta por: Prof. Dr. Renato Sampaio 

Lima e Profa Dra Marinalva Silva Oliveira. 

Após leitura e avaliação, o parecerista   Renato Sampaio Lima considerou o trabalho aprovado 

com nota 9,0 (nove) .Com o seguinte parecer: 

 

Antes de mais nada agradeço à professora Adriana Eiko Matsumoto e ao aluno Rafael do 

Nascimento Monteiro pelo convite para integrar esta banca. Trata-se de um trabalho de conclusão 

de curso, em que, de um modo geral, os alunos apresentam temas que serão analisados a partir de 

alguns pontos, tais como: a questão apresentada, a metodologia, os objetivos, a justificativa, as 

ideias e argumentos expostos, dentre outros critérios estabelecidos pelos pareceristas. No caso do 

trabalho que me foi solicitado a dar o parecer, com o título “Traduções e traições: Considerações 

sobre a Interpretação Brasileira da Teoria Histórico-Cultural” é uma aproximação a um tema de 

pesquisa que exige mais tempo, mais elaboração conceitual, mais referências, mais maturidade, 

mas que ao mesmo tempo coloca em jogo este espaço de críticas e diálogos, ou seja, para um 

acadêmico em formação é importante a ousadia, a escolha de um tema que pela dificuldade do 

tempo lhe permitiria apenas se aproximar de algumas interrogações, mas também de 
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aprendizagens que serão importantes para a próxima etapa do seu caminho, seja ele como 

psicólogo ou como docente-pesquisador.  

No trecho “O presente trabalho é resultado de uma análise crítica sobre a apropriação das obras de 

Vigotski no Brasil, a qual, em muitos casos impõe dificuldades para a compreensão e o uso 

adequado da teoria histórico cultural tanto na psicologia quanto na pedagogia, na medida em que 

se mutilavam as bases teóricas e metodológicas do materialismo histórico e dialético”, os autores, 

considerando que o discente e a orientadora construíram este trabalho, expõem uma primeira e 

principal questão a ser abordada e apostam em uma análise hermenêutica, ou seja, no erro de 

interpretação, na má compreensão conceitual por parte de seus leitores, no período histórico 

analisado. Atualmente a metodologia dos estudos em história da Psicologia discutem as várias 

teorias no campo da história e por sua vez, as diferentes maneiras de se produzir a história da 

Psicologia. Em uma perspectiva da história das ideias busca-se, a partir de uma análise continuísta, 

construir uma lógica conceitual, encadeada, que explique um determinado tema, ao longo de um 

período histórico, sem considerar as rupturas, as leituras não hegemônicas. Fica como dica ao 

discente, a leitura de textos sobre a metodologia em história da Psicologia. 

Em outro trecho: “Para a realização dessa pesquisa, produzi uma revisão bibliográfica de trabalhos 

de autores que se propuseram a analisar criticamente a história da psicologia marxista e buscando 

em revistas, teses, dissertações, etc. onde o bielorusso aparece pela primeira vez nas publicações 

brasileiras (...)”. A utilização desses autores não ficou tão clara ao longo do capítulo 3. Considero 

também que será necessário o uso de outras referências, sendo as já levantadas importantes para o 

desenvolvimento do trabalho, mas ainda insuficientes para a discussão proposta. Um outro ponto, 

sustentado em outras referências, que se poderia trabalhar mais é a relação entre a Psicologia de 

Vygotsky e o Materialismo Histórico-Dialético. Em vários pontos se considera a ausência desta 

relação como crítica entre os leitores de Vygotsky no Brasil, no entanto, é necessário esclarecer 

que relação seria esta, pois para determinadores autores, que posso encaminhar posteriormente, 

discutem a proposta de Vygotsky como uma aproximação/afastamento do materialismo Histórico-

Dialético, o que o permitiu propor uma Psicologia, diferentemente de outros teóricos de seu tempo, 
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que embora críticos à Psicologia positivista e reflexológica e influenciados pelo marxismo, não 

conseguiram sair, se afastar do reducionismo marxista. 

Um outro ponto que se poderia considerar em relação as leituras de Vygotsky no Brasil é a 

antecedência das leituras de Piaget e sua influência sobre o entendimento da teoria de Vygotsky. 

Há um texto do final da década de 80, que posso encaminhar depois, que apresenta as discordâncias 

entre piagetianos e adeptos de Vygotsky. A aproximação com Piaget foi realmente um erro de 

interpretação, como é exposto no trabalho?  

A partir dos aspectos que defini para analisar este trabalho o considero aprovado com nota 9,0. 

Destaco a relevância acadêmica do objeto proposto, a coragem de tratar desse tema nessa fase da 

formação, e as discussões críticas empreendidas ao longo do trabalho. Como afirmei, para este 

momento considero um trabalho de fôlego, apesar da falta de consistência das argumentações em 

alguns momentos, no entanto, nada que comprometa a qualidade do trabalho desenvolvido. 

Parabenizo o discente e a orientadora. Há certamente um trabalho que a orientador(a) desenvolve 

com o orientando que não observamos e muitas vezes é tão importante quanto o texto apresentado. 

 

Após leitura e avaliação, a parecerista  Marinalva Silva Oliveira considerou o trabalho aprovado 

com nota 8,5 (oito e meio). Com o seguinte parecer: 

De um modo geral o trabalho em questão apresenta uma temática interessante e pouco pesquisada 

pela Psicologia. O trabalho apresenta uma boa bibliografia e pertinente ao tema, trazendo 

informações para aqueles que pretendem pesquisar ou simplesmente, conhecer mais sobre a 

temática. O trabalho foi avaliado como processo e como produto a partir dos seguintes eixos: a) 

quanto a organização dos capítulos; b) quanto a bibliografia utilizada; c) considerações gerais 

sobre o trabalho.  

a) Quanto a organização dos capítulos: considero que há uma ordenação objetiva e articulada que 

facilita a leitura do texto quer em sua totalidade, quer em suas partes separadamente.  

b) Quanto a bibliografia: é relevante, mas faltou maior exploração de algumas obras citadas e de 

extrema relevância, como:  
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El significado histórico de la crisis de la psicología. Una investigacíon metodológica in Obras 

Escogida. Madri: Visor; MEC, 1991, v.1, p.156- 224;  

PRESTES, Zoia Ribeiro. Quando não é quase a mesma coisa: Analise de traduções de Lev 

Semionovitch Vigotski no Brasil Repercussões para o campo educacional. 2010. 295 f. Tese de 

Doutorado – Universidade de Brasília, Brasília, 2010 

DUARTE, Newton. Vigotski e o “aprender a aprender”: crítica às apropriações neoliberais e pós-

modernas da teoria vigotskiana. 2. ed. rev. e ampl. Campinas, SP: Autores Associados , 2001. 

(Coleção educação contemporânea). Para posterior aprofundamento da temática sugiro Van der 

Veer, R., & Valsiner, J. (1996). Vygotsky: uma síntese. São Paulo: Edições Loyola. Vygotsky, L. 

S. (1999).  

A monografia trata de análise de obras sobre a temática de forma razoável, no entanto necessitou 

de método no trato com as fontes referenciadas. O método não está claro. Seria importante 

descrevê lo na introdução do trabalho, quando apresenta cada capítulos, mas também no início de 

cada capítulo. Quais critérios foram adotados para escolhas das obras analisadas; Qual período e 

sempre justificando.  

c) Considerações gerais sobre o trabalho O trabalho em seu conjunto traz uma boa compreensão e 

se constitui num acertado primeiro passo. Todavia, muitas das informações preciosas nele contidas 

acabam, por vezes, se perdendo na costura do texto e soando em tom artificial. No capítulo sobre 

o CONTEXTO HISTÓRICO DA PRODUÇÃO E APROPRIAÇÃO TEÓRICA DE VIGOTSKI, 

senti falta de traçar a construção da psicologia soviética tendo como parceiros Luria e Leontiev. 

No Capítulo sobre A CRISE, a análise apresentada refere-se ao artigo escrito por Vigotski (1926), 

intitulado “O Significado Histórico da Crise na Psicologia: uma investigação metodológica”. 

Nesse artigo, o psicólogo faz uma análise da crise metodológica e filosófica presente na Psicologia 

do início do século XX e propõe as bases de uma nova psicologia científica com a presença do 

materialismo dialético e do marxismo na concepção de método do autor e, então, à proposição 

feita por ele de uma psicologia de orientação dialética, na qual o conceito de consciência é 

fundamental. Conceito esse que não foi explorado no trabalho. 

Há também conceitos que deveriam ter sido mais trabalhados ao longo do trabalho e que se 

mostram frágeis como os quatro planos genéticos de desenvolvimento como a filogênese, a 
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ontogênese, a sociogênese e a microgênese. Por fim, nos capítulos VIGOTSKI A PARTIR DE 

OLIVEIRA E REGO e CRÍTICAS AS APROPRIAÇÕES, a análise foi superficial sobre a 

apropriação dos conceitos de Vigotski em trabalhos das duas autoras e a análise dos contrapontos. 

Para concluir, o trabalho é relevante e novo na área e muito difícil de ser realizado, por isso as 

sugestões acima elencadas são no sentido de continuidade deste estudo em nível de mestrado. 

Desta forma, considero o trabalho aprovado (nota: 8,5), pois preenche os critérios para ser 

considerado um trabalho acadêmico. Por fim, sugiro uma revisão de normas e de redação. Em 

muitos trechos não há referência autoral.  

 

Dessa forma, registro que o aluno Rafael Nascimento Monteiro teve sua monografia de 

conclusão de curso APROVADA com nota 8,75 (oito e setenta e cinco). 

 

Volta Redonda, 11de julho de 2018. 

 

BANCA  AVALIADORA: 

 

__________________________________ 

Prof.a Dr.a Adriana Eiko Matsumoto (Orientadora) 
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___________________________________ 

Prof. Dr. Renato Sampaio Lima  

 

  

 

_________________________________ 

Profa Dra Marinalva Silva Oliveira 

  


