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RESUMO 

 

A presente pesquisa investiga quais os usos dos pareceres das monografias de um curso 
experimental de Pedagogia, e, quais as concepções do que seria uma boa monografia 
para os professores deste curso. Os pareceres exprimem julgamentos acerca de trabalhos 
de alunos de Pedagogia, que em geral têm origem em classe popular, e que, depois de 
formados retornarão à escola para trabalhar com crianças da mesma origem. Este 
trabalho se justifica por observar a familiaridade desses formandos com a cultura escrita 
sob o olhar de educadores que se propuseram a realizar um curso em formato 
experimental e inovador. Foi realizado recorte, selecionando 72 pareceres de um 
universo de 497. Além de leitura e categorização dos pareceres foram utilizadas 
entrevistas com cinco professores e elaboração de uma entrevista com uma informante. 
Em resultado, compreendemos que os pareceres eram utilizados apenas como 
documento de registro e o que era esperado em uma monografia, por parte destes 
professores, era a apreensão da cultura escrita e diálogo com sua própria prática. 

Palavras-chave: Pareceres de monografia – Cultura escrita – Formação de professores 
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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo geral desta pesquisa é investigar quais eram as representações sociais do 

que era considerada uma boa monografia para os professores pareceristas de um curso 

experimental de pedagogia. Buscamos compreender o que era valorizado, não valorizado e 

desvalorizado na produção dos alunos, além de identificar quais eram os critérios avaliativos 

para a elaboração da nota final. 

 Temos nos objetivos específicos a proposta de, ao analisar esses pareceres de 

monografia, buscar observar as condições de arquivamento destes documentos; os seus usos; 

investigar se havia algum tipo de normatização e se era seguida; categorizar seus elementos 

constituintes; compará-los aos pareceres de revistas científicas; saber como eram escolhidos 

os professores pareceristas. 

 A construção deste objeto de investigação se deu por ocasião da participação em um 

grupo de pesquisa coordenado pela professora Andréa Pavão no Instituto de Educação de 

Angra dos Reis (IEAR) da Universidade Federal Fluminense (UFF), cujo objetivo geral era 

“investigar os impactos de um curso experimental de pedagogia no desenvolvimento da 

carreira (BECKER, 1966) de formandos como usuários da cultura escrita (PAVÃO, 2007b)” 

(PAVÃO, 2012).  

 Cabe também, pontuar, historicamente, onde se localiza esse curso em caráter 

experimental de pedagogia, que é o local onde foram produzidas tanto as monografias, quanto 

os pareceres sobre elas. Este último, neste trabalho, será tomado como lugar privilegiado para 

nossa investigação. 

 Em Angra dos Reis, a partir de 1988, o PT chega ao governo consagrando sua 

militância ativa nos anos 1980 neste município, e busca valorizar a educação no município, 

tomando algumas medidas como, por exemplo, aumentar o piso salarial dos profissionais. Em 

1991, o governo propôs, ainda, uma parceria com alguns professores da UFF que trabalhavam 

na Faculdade de Educação em Niterói, mas que realizavam algumas pesquisas na região, a 

fim de que se instalasse um curso de pedagogia que qualificasse os professores que atuavam 

na rede municipal e que tinham sua formação apenas em nível médio (magistério).  
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 Cinco professores da Faculdade de Educação formaram um grupo e coordenaram a 

criação de uma proposta curricular inovadora com seus pares, através da qual se pretendia 

romper com o currículo padronizado praticado em todo Brasil, inclusive na sede da 

Universidade, formando, deste modo, um curso experimental no interior. Porém, com o passar 

do tempo, o curso foi se enfraquecendo, com a alternância do poder executivo na cidade, o 

custo do deslocamento dos professores passou a não ser mais custeado pela prefeitura, assim, 

os mentores do curso deixaram de dar continuidade ao projeto em Angra dos Reis. 

 

Os professores do curso, que eram todos lotados na sede da universidade, começam 

a se desestimular a permanecer em função das próprias dificuldades financeiras de 

deslocamento e alojamento que eles passam a “bancar do próprio bolso”. Em 2011, 

na cerimônia de formatura da turma 17, uma das professoras homenageadas declara 

solenemente: “esta experiência inovadora acaba aqui. O que for feito daqui para 

frente, já não faz mais parte desta experiência iniciada em 1992. (PAVÃO 2012, 

p.06)  

 

 No período em que se formavam os últimos alunos da turma 17, a UFF aderiu ao 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) do governo 

federal, assim, houve a criação do IEAR. Concursos públicos foram realizados para 

professores e funcionários com o objetivo de completar o quadro do novo curso, uma vez que 

os professores do curso experimental não tinham mais interesse em dar continuidade ao curso 

por eles implantado. Neste tempo, os professores recém-chegados à Universidade tiveram o 

desafio de reformular o currículo do curso para sua adequação às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia. Em 2009 é realizado o primeiro vestibular com o 

currículo reformulado para o início do novo curso de Pedagogia. 

 A pesquisa se interessa por estudar os pareceres produzidos pelos professores do 

curso, de 1992 até 2009, acerca das monografias escritas pelos estudantes destas dezessete 

turmas. Não foram analisados, porém, os pareceres de todas as turmas, foi feito um recorte 

para garantir uma amostragem segura para que fossem feitas algumas considerações. 

Para isso, alguns questionamentos podem ser levantados como norte desta 

investigação: O que se entendia ser uma boa monografia? Qual era o conceito de pesquisa 

para esses professores? Qual era o nível de exigência em relação à redação deste trabalho?  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

  

 Esta experiência curricular teve início em 1992 e foi finalizada em 2009. De caráter 

extremamente inovador, o curso tem, até hoje, grande impacto nas políticas públicas de 

formação de professores a nível nacional. Por esta razão, nos parece relevante revisitar esta 

experiência, no sentido de conhecer seus limites e possibilidades, na busca da melhoria da 

formação de professores, especificamente no que diz respeito à superação de suas dificuldades 

com as práticas de leitura e de escrita, centrais nas instituições de educação formal. Visamos 

também, ao revisitar este curso, levantar questionamentos sobre qual a importância do parecer 

para o aluno concluinte e produzir conhecimento sobre qual o seu papel avaliativo, 

contribuindo para a reformulação atual do currículo de pedagogia em Angra dos Reis.  

Ao falarmos do curso de Pedagogia, devemos lembrar que os alunos ingressantes neste 

curso são, em sua maioria, de origem da classe popular e trabalhadora e, por isso, têm pouca 

familiaridade com a cultura escrita. A graduação em Pedagogia deveria ser então, geradora 

desta aproximação do aluno com o uso social da leitura e da escrita. Se pensarmos que estes 

profissionais atuarão como docentes nas escolas públicas, que por sua vez, recebem crianças 

de classes populares, que em sua maioria não chegam à escola com essa proximidade, espera-

se que ele entre em sala de aula preparado para realizar esta mediação entre estes alunos e a 

cultura escrita.  

 

O sistema público de educação fundamental no Brasil só atinge a sua cobertura 

máxima de 97% de crianças de 7 a 14 anos, em meados dos anos 1990. Embora este 

tenha sido um passo importante, o país ainda enfrenta problemas quanto à qualidade 

do ensino oferecido, especialmente aos mais pobres. Se tomarmos os índices do 

PISA, constatamos que o Brasil é, ainda, um dos piores países com desempenho 

entre os membros da OCDE. Uma das possíveis justificativas para estes resultados 

se deve, segundo relatórios da UNESCO, ao baixo nível de qualificação e 

valorização docente. Micro dados do Exame Nacional do Ensino Superior (ENADE) 

no Brasil indicam que os ingressantes nos cursos de Pedagogia apresentam as notas 

mais baixas nas prova de acesso. Considerando, por um lado, que a cultura escrita é 

a base da educação formal e que as habilidades de participação em práticas e de 

leitura e escrita são desenvolvidas em processos de socialização, que dependem de 

mediação, e, por outro lado, que as crianças das camadas populares brasileiras têm 

poucas oportunidades de convívio com adultos letrados, é inquestionável a 
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responsabilidade da escola e, em especial, dos professores como mediadores neste 

processo. (PAVÃO, 2014)  

Se, o próprio professor não for um usuário da cultura escrita seu trabalho será 

prejudicado.  

As monografias demonstram a afinidade do formando com a cultura escrita, exprimem 

as leituras feitas durante o curso, sua capacidade de sistematização, além de nos darem pistas 

da formação de iniciação científica. Selecionar os pareceres como lugar de investigação se 

torna eficiente, neste caso, pois ele avalia este trabalho que exige maior fôlego de escrita dos 

alunos. Observar as correções dos pareceristas e dos orientadores nos revela o que era 

esperado desse aluno, o que foi por ele alcançado e o que foi insuficiente na visão dos 

professores. 

Esta pesquisa se faz relevante, também, porque ao realizar o levantamento 

bibliográfico, notamos que há poucas pesquisas sobre trabalhos monográficos, especialmente 

no curso de pedagogia. Encontramos alguns pesquisadores dedicados ao estudo das práticas 

de leitura e escrita no ensino superior, mas nenhum que elegesse os pareceres ou as 

monografias como lugar de análise.  
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METODOLOGIA 

 

2.1 DESCRIÇÃO DO CORPUS 

 O primeiro passo para dar início à pesquisa foi localizar os pareceres das monografias 

do curso estudado, que estavam em poder de uma secretária que trabalha na instituição desde 

a implantação deste curso no município de Angra dos Reis, que além de auxiliar neste 

processo de coleta de material, nos cedeu uma entrevista e se tornou uma importante 

informante para esta investigação. Além desta entrevista, utilizamos entrevistas com os 

professores que idealizaram e estruturaram o curso. Estas entrevistas também serviram como 

lugar de coleta de dados. 

 Os pareceres se encontravam em um armário na sala da direção da Universidade e seu 

acesso foi bem fácil. Eles se localizavam em duas pastas organizadoras, distribuídos por 

ordem das turmas. Com autorização da secretária foi possível realizar um empréstimo e 

fotocopiá-los para realização da pesquisa. 

 Cabe ressaltar que esta documentação poderia não ter sido encontrada, uma vez que a 

portaria número 1.224, de 18 de dezembro de 2013 disserta que documentos fim não precisam 

ser guardados na instituição por mais de um ano. Mas o cuidado da secretária de guardá-los 

nos serviu muito bem para fins de pesquisa, uma vez que estes documentos fazem parte da 

história do curso e nos interessou estudá-los. 

 O estado dos pareceres era bom e organizado, faltando, porém, os pareceres de cinco 

turmas. Em um universo de dezessete turmas, encontramos os pareceres de doze delas, sendo: 

Turma um: 32 pareceres; turma dois: 45 pareceres; turma três: 37 pareceres; turma quatro: 48 

pareceres; turma cinco: 54 pareceres; turma seis: 25 pareceres; turma sete: 49 pareceres; 

turma 11: 68 pareceres; turma 12: 54 pareceres; turma 14: 37 pareceres; turma 16: 35 

pareceres; turma 17: 15 pareceres. 

Analisando de forma geral, o que primeiro nos chamou a atenção foi o fato deles não 

seguirem um padrão comum quanto sua forma. Existem pareceres escritos à mão e outros 

digitados, em folhas diversificadas. Da turma um até a sete existe uma listagem com os nomes 

dos alunos concluintes, o título de suas monografias e a nota, todas elas assinadas por uma 
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única professora, coordenadora do curso na época, o que nos indica que foi ela quem fez esta 

categorização. As demais turmas não têm a mesma listagem padronizada. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS 

 A estratégia adotada para a análise dos pareceres foi primeiramente a de delimitar um 

recorte no universo de pareceres localizados. Como o presente trabalho se trata de uma 

monografia, o que é apenas uma iniciação no campo da pesquisa, não há a pretensão de 

analisar todo o corpus dos pareceres. Além do tamanho do trabalho não ter suporte para o 

estudo de todos os pareceres, não haveria tempo hábil para a sua conclusão. 

 Para que esse recorte fosse feito, precisamos retirar do universo de pareceres uma 

amostra que fosse quantitativamente e qualitativamente representativa. Isto significa que se 

tomou cuidado não somente quanto ao número de pareceres estudados, mas, também, que a 

amostra escolhida não privilegiasse somente uma categoria de pareceres. Deste modo, nossa 

amostra foi selecionada com uma dispersão entre os anos das turmas, escolhendo uma turma 

do início, uma do meio e uma já do final do projeto. Podemos deste modo, fazer uma análise 

longitudinal dos pareceres e nos aproximarmos de conclusões que tivessem uma expressão 

significativa sobre o todo. 

 Foram escolhidas três turmas a serem estudadas: a primeira, a sexta e a décima sétima.  

A primeira turma foi selecionada por ser emblemática, ela marca originalmente o início da 

ideia do curso, na época em que os professores fundadores estavam muito bem entrosados e 

dispostos a realizar o curso idealizado. A turma seis, por estar localizada no meio do tempo 

histórico do curso, ainda guardando as características, consideradas por eles, inovadoras; e, 

por fim, a turma 17, que, diferente das outras, é considerada a turma que mais se distanciou da 

ideia original do curso, e retrata seu enfraquecimento, marcado já com a chegada de novos 

professores. Além disso, ao escolher diferentes turmas, com distância entre elas, nos fez obter 

uma representatividade significativa, também dos professores pareceristas.  

 Formamos, assim, o total de 72 pareceres estudados, 15% do total. Acreditamos que 

esta porcentagem seja suficientemente significativa em uma pesquisa de caráter monográfico, 

podendo ser ampliada posteriormente. Porém, vale ressaltar que pessoalmente, não me sinto 

segura para delimitar estatisticamente uma margem segura para a amostra, reconheço que isto 
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demonstra uma falha em minha formação e a falta de disciplinas na graduação em pedagogia 

que incluísse o estudo de pesquisa quantitativa e elementos estatísticos.  

 Outro argumento que sustenta o porquê da quantidade da amostra é o conceito de 

saturação, recorrência das categorias. 

 Feito o recorte, realizamos a leitura dos pareceres, buscando identificar os elementos 

constituintes comparativamente aos encontrados em pareceres de revistas científicas de 

diferentes conceitos qualis do CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa), foram estas: 

“Educação em revista” da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que se enquadra no 

meio acadêmico tendo qualis A2, “Educação e Pesquisa” da Universidade de São Paulo 

(USP) com qualis A1 e “Revista Intratextos” da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) tendo qualis B5. Elas foram selecionadas, pois são revistas as quais a orientadora 

deste trabalho é parecerista e foi possível de se ter acesso aos critérios de análise para 

pareceres por elas adotados.  

 Depois, exploramos o que era descrito nos pareceres como indicativo do que era 

valorizado em uma monografia, do que não era valorizado e do que era desvalorizado além de 

como se constituía a nota. 

 Realizamos também entrevista com a secretária que é considerada pelos atuais atores 

do IEAR a memória viva do antigo curso de pedagogia. Ela atua profissionalmente até hoje na 

instituição e foi a nossa principal informante sobre o curso. Por ocupar um cargo técnico 

administrativo e poder nos dizer sobre os aspectos curriulares deste curso, nossa informante se 

tornou uma informante DOC. Adotamos este termo ao se referir a ela, pois ela se aproxima do 

que foi exemplificado por Foote-Whyte (1990), ao se referir a um informante de sua pesquisa: 

 

Na medida em que passamos mais tempo juntos parei de tratá-lo como um 

informante passivo. Discutia com ele francamente o que estava tentando fazer, que 

problemas me confundiam e assim por diante. Muito de nosso tempo era gasto na 

discussão de ideias e observações, e deste modo Doc tornou-se, no verdadeiro 

sentido do termo, um colaborador da pesquisa. (FOOTE-WHYTE, in ZALUAR 

1990, p. 88) 

Esta colaboradora, no nosso caso, além de ter vivenciado a experiência da construção 

e execução do curso, traz consigo suas próprias impressões e interpretações acerca do que 
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acontecia oficialmente e também nos bastidores, sendo capaz de sugerir dados interessantes à 

pesquisa.  

Antes da realização da entrevista, porém, foi elaborado um roteiro de entrevista semi 

estruturado. A escolha deste tipo de roteiro se deu no intuito de que a entrevista tivesse eixos 

norteadores através dos quais se pudesse colher informações pertinentes, mas que não tivesse 

um tom diretivo, se afastando de um questionário. 

 Foram consultadas, ainda, cinco entrevistas que já tinham sido realizadas pela 

orientadora Andréa Pavão em sua pesquisa com os professores mentores do curso, 

selecionando as partes da entrevista onde era mencionado o valor do TCC, as concepções do 

que seria uma boa monografia e o como se entendia o que era pesquisa no curso. 

 Para a análise destas entrevistas, após a leitura dos trechos selecionados de acordo com 

nosso interesse temático, foi realizado um fichamento que apontava para os assuntos 

abordados nos trechos e demonstravam alguma concepção sobre os pareceres de acordo com 

certas definições nas falas dos professores. Depois disso, realizamos a divisão e agrupamentos 

dos temas e posicionamentos que apresentavam recorrências, que serão expostas na descrição 

dos dados.   

 Neste trabalho, optamos por trocar os nomes dos alunos autores das monografias e dos 

professores orientadores e pareceristas, mesmo que tenhamos sido autorizados a manter o 

nome verdadeiro de alguns deles, por entender que as falas desses atores passaram durante a 

escrita do trabalho por uma interpretação própria. Seguindo o que sugeriu Bourdieu (1997) a 

própria transcrição já é uma reescrita, nela não cabem todas as expressões existentes na 

linguagem oral por mais que se tenha o cuidado de manter os vícios de linguagem, hesitações 

e interjeições.  
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APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

3.1 Descrição análise dos pareceres: 

 

Depois de delimitada a amostra de pareceres a ser estudada, foram lidos 72 deles e 

analisados da seguinte forma: retiramos do texto os seus elementos constituintes, ou seja, 

o que aparecia nos pareceres, sobre o que se tratava, as análises feitas e de que se 

constituíam eles. Os elementos foram enquadrados em categorias, segundo o que era 

expresso nos trechos em que ele aparecia. Fizemos a categorização dos trechos dos 

pareceres nomeando cada categoria de acordo com nossa interpretação, procurando a 

forma mais clara de expressar o que continha nos pareceres. Observamos que sete desses 

elementos apresentaram recorrência, os quais serão tratados detalhadamente incluindo 

comentários sobre as hipóteses levantadas.  

As categorias que receberam elementos mais recorrentes foram: apresentação de um 

resumo da monografia; descrição da trajetória do aluno/ indicação de superação de 

dificuldades; apontamentos acerca da relevância do tema; indicação sobre nível de 

apropriação teórica; elogio/ crítica ao tom utilizado ao se referir à escola; apontamentos 

sobre pesquisa realizada na sua própria prática do aluno/ cotidiano escolar; 

apontamentos à necessidade de revisão ortográfica/ estrutural. 

Deste modo, encontramos como mais recorrente a categoria apresentação de um 

resumo da monografia que se avalia. Dentre os 72 pareceres analisados, esta categoria 

aparece em 37 deles, 14 na primeira turma, 12 na sexta e 11 na décima sétima. Nos 

trechos contemplados por esta categoria, o parecerista faz uma descrição do que é tratado 

na monografia, seu tema, seu objetivo e o que foi alcançado. Em geral, o texto é iniciado 

deste modo, e depois feitas as demais considerações. Como por exemplo, o seguinte 

trecho retirado de um dos pareceres: 

A presente monografia apresenta uma oportuna reflexão sobre a grave crise 

civilizatória que enfrentamos com a intensificação de riscos globais afetando a 

biosfera terrestre e suas implicações pedagógicas. 

A autora apresenta em seu primeiro capitulo um interessante ensaio de caráter 

filosófico sobre a condição humana, questionando as bases materiais e simbólicas do 

atual padrão societário, injusto socialmente e predatório na sua relação com a 

natureza. 
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No segundo e terceiro capítulos são apresentados os princípios da chamada 

Ecopedagogia, uma das vertentes do campo da educação ambiental, como resposta aos 

desafios impostos pela crise socioambiental contemporânea. (...). (Márcio Donato – 

turma 17)1 

 Este dado nos faz levantar um questionamento acerca da concepção que os professores 

tinham do “parecer de monografia” e, como especificamente neste ponto, quem seria o leitor 

deste documento. Se considerarmos o parecer um instrumento avaliativo no qual a intenção 

seria dar retorno ao aluno sobre seu trabalho monográfico, qual seria o interesse de se entregar 

um resumo da produção ao próprio autor? Por que se faz necessário este tipo de introdução na 

visão destes professores? Quem seria o leitor a quem se destina a escrita? 

 Criamos a hipótese, a partir destes questionamentos que, talvez, o documento pudesse 

ser escrito para a leitura dos outros professores, e se tinha a necessidade de apresentar do que 

se tratava a pesquisa para que fundamentasse as considerações assinaladas no restante do 

parecer. 

 A segunda categoria mais recorrente entre os documentos traz a expressividade de 35 

pareceres no universo de 72 pareceres. Destas, 13 na primeira turma, 16 na sexta e seis na 

décima sétima. Esta categoria se caracteriza pela descrição da trajetória do aluno/ indicação 

de superação de dificuldades. Aparecem elogios à trajetória percorrida pelo aluno, tanto em 

relação à elaboração da monografia, quanto o caminho percorrido pelo aluno dentro do curso 

de Pedagogia, e até mesmo sua vida pessoal. São destacados também, qualidades do aluno e, 

principalmente, sua capacidade de superação de obstáculos. Percebemos, ainda, que faziam 

elogios aos alunos, principalmente quando os professores mencionavam a participação 

(geralmente do orientando) em grupos de pesquisa os quais coordenavam e mais, avaliavam o 

comprometimento com este grupo, principalmente quando era expressa a palavra 

“engajamento”, que aparecia quando se referia à atuação do aluno dentro deste grupo.   

Surgem os seguintes termos nativos: “superação de limites e dificuldades”, “dedicação 

do aluno”, “esforço”, “engajamento”, “ousadia bem sucedida”. Destacamos os seguintes 

trechos: 

                                                            
1Neste trabalho, quando surgirem citações deste tipo, aparecerá entre parênteses respectivamente o nome fictício 
do professor autor do parecer e a turma do aluno ao qual o parecer corresponde. 
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“Merece destaque a humildade do registro dos sentimentos de baixa-estima que lhe 

povoaram a existência nesses momentos e a coragem tirada, lá de um fundo d’alma, 

para superá-los (...)”.  (Jurema Andrade – Turma 6) 

 “(...) Assim, levando em conta as dificuldades que a autora tentou superar para a 

realização do seu trabalho, recomendamos a sua aprovação com nota 8 (oito).”. (Vera 

Cardoso e João Carlos – Turma 6) 

 “(...)Importante ressaltar o engajamento da pesquisadora no trabalho (...)”. (Marta 

Rosário – Turma 1) 

 “(...) Tendo orientado o trabalho realizado por Maria Lúcia posso testemunhar seu 

crescimento durante sua trajetória no curso de Pedagogia em Angra dos Reis. Desde 

que ela entrou em um grupo de pesquisa por mim coordenado pude compreender que 

estava diante de um pessoa que enfrentava diversas dificuldades: ser mãe, esposa, 

professora e estudante é uma condição enfrentada por mulheres que não abrem mão de 

intervir em múltiplos contextos, e que, ao fazer a opção por estar nesses lugares, se 

tornam, com o tempo, forças multiplicadoras de vida. (...)”. (Batista – Turma 6) 

 

A partir da significativa recorrência desta categoria, podemos considerar, mesmo que 

de uma forma preliminar, que era levado em conta para estes professores o percurso do aluno 

na graduação, seu desenvolvimento no curso e até mesmo suas dificuldades pessoais de 

conclusão da monografia. E, mais, era valorizado o fato de o aluno ter sido capaz de lidar bem 

com as dificuldades enfrentadas. 

Levantamos a hipótese, a partir disto, que, nesta oportunidade de escrita do professor 

ao aluno era bem visto tecer elogios, por uma certa necessidade de compensação, visto que o 

aluno de pedagogia, oriundo de classes populares chega com um conhecimento defasado na 

Universidade. Cria-se, assim, um movimento por parte dos professores de melhora de 

autoestima de seus alunos. Outra questão que complementa esta hipótese é o fato de que a 

profissão de pedagogo não tem grande prestígio social. 

Nos perguntamos, também, qual seria a real contribuição que esta fala por parte dos 

professores daria à produção monográfica do aluno. Observamos, então, um elemento que, 

tecnicamente não ajuda o aluno a avançar na escrita, mas cumpre um outro papel social, 

mesmo dentro deste documento avaliativo. 
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Contabilizando 35 recorrências a próxima categoria, dentre críticas e elogios, 

indicação sobre nível de apropriação teórica apontamos certa valorização quanto ao nível de 

aproximação com a teoria que o aluno deveria ter. A recorrência aparece entre as turmas da 

seguinte maneira: 19 na primeira turma, 14 na sexta e duas na décima sétima. 

Exemplificando: “A excelente monografia apresentada revela um grande desenvolvimento das 

preocupações da autora, com evidente crescimento teórico quanto à questão” (Neusa Costa – 

turma 1). 

. Em 18 do total de pareceres, aparece a indicação de falta de embasamento teórico. 

Pode-se encontrar o termo “aprofundamento” neste mesmo sentido. “(...) O tratamento teórico 

carece de maior aprofundamento (...)”(Vera Cardoso e João Carlos – Turma 6). Ou ainda, 

“(...) Faltou à autora um pouco de consistência teórica para análise do material coletado (...)” 

(Marta Rosário – Turma – 6). 

 Em contrapartida, encontramos sobre esta categoria, elogios à consistência teóricado 

aluno, no trabalho, em 10 pareceres. Os termos utilizados são: “boa escolha de referencial 

teórico metodológico”, “crescimento teórico”, “bom referencial teórico”. Veja um exemplo: 

“Um freireano investimento de paixão que poderia parecer a alguns no limite de um 

discurso planfetário, não fosse a consistência teórica do trabalho apresentado”. 

(Angélica Silva – Turma 1) 

 

A quarta categoria trata de um aspecto avaliativo e que se repete em 26 dos 72 

pareceres. Sendo 15 na primeira turma, oito na sexta e três na décima sétima. É um elemento 

que faz um apontamento acerca da relevância do tema. Nesta categoria aparecem os 

seguintes termos: “ineditismo”, “originalidade”, “autoria” e “relevância”.  

“(...) De qualquer forma, vale observar que a escolha do tema foi providencial, pois 

o mesmo é absolutamente atual e relevante. (...)” (Vera Cardoso e João Carlos – 

Turma 6)  

“O primeiro aspecto a destacar na monografia apresentada é a evidente marca da 

autoria: na escolha do tema, no seu desenvolvimento, na forma escolhida. (...).” 

(grifo nosso) (Neusa Costa – Turma 1) 
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 Este elemento mostra o grau de valorização quanto ao tema escolhido, que, em 

detrimento de outros aspectos tem maior importância para os professores. 

Outra categoria que aparece é: apontamento sobre pesquisa realizada na sua própria 

prática do aluno/ cotidiano escolar, que é a marca de valorização que aparece nos pareceres 

da realização de um tipo de pesquisa que é norteada pela prática do autor, ou em seu 

cotidiano, caso já atuasse na escola. Ela aparece em 25 pareceres, sendo seis na primeira 

turma, 15 na sexta e quatro na décima sétima. Traz os termos “ação pedagógica”, “ação 

política”, “falas do cotidiano”, “cotidiano da prática escolar”.. Como nos exemplos: 

(...) A trajetória do autor como militante do movimento estudantil dá à monografia 

um colorido especial (...). (Mário Duarte – Turma 17) 

(...) Cabe realçar que suas interrogações nasceram na sua prática pedagógica, nas 

angústias e nas dúvidas suscitadas pelo cotidiano escolar (...). (Beatriz Lopes – 

Turma 6) 

(...) Esta é a preocupação que a autora, enquanto investigadora e participante desse 

processo, demonstra ao relatar os primórdios do projeto. (...). (Batista – Turma 1) 

(...) O resultado é um texto simples (sem ser simplista), que vai entrelaçando os fios 

de autores que respeitosamente se debruçam sobre o cotidiano das professoras em 

seus estudos, que vai emocionando (sem ser piegas) e traçando uma rede de 

informações sobre esse grupo de jovens realistas-sonhadoras que pretendem, com o 

seu exercício profissional, apenas, mudar o mundo. (...). (Jurema Andrade - Turma 

6).  

 

Este elemento aparece também, sem muita surpresa porque como já observado por 

PAVÃO (2013), os professores criadores do curso estudado fazem parte de uma nova linha 

teórica na pedagogia, os “estudos do cotidiano”. 

Ao demonstrar esta valorização, vale ressaltar, que o cotidiano escolar aparece 

recheado de grandes esperanças; ele é tomado como possibilidade de superação de 

desigualdades e transformações sociais. 

Encontramos também 18 pareceres que se encaixaram na categoria elogio/ crítica ao 

tom utilizado ao se referir à escola. Divididos em sete na primeira turma, sete na sexta e 
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quatro na décima sétima. Esta categoria se divide entre elogios e críticas ao tom utilizado pelo 

aluno. 

Na primeira, eram consideradas coerentes as críticas feitas pelo aluno à escola ou aos 

professores em sua monografia. Ou então, o parecerista considerava acertado quando eram 

feitas “sugestões dadas às escolas”. Outros termos usados são: “indícios” “superação da 

escola” e “superação da forma de avaliar”. Nas palavras dos pareceristas: 

A presente monografia procura mostrar a realidade da invasão das drogas entre 

jovens e adolescentes e a necessidade de se fazer nas unidades escolares um 

trabalho preventivo tendo como referência não o combate às drogas mas sim a 

defesa da vida. (grifo nosso) (Batista – Turma 17). 

(...) com o objetivo de implementar mudanças nas atitudes e posicionamentos 

por parte da escola, face aos alunos que se encontram nessa situação. (...). (Vera 

Cardoso e João Carlos – Turma 6).  

 Em trabalhos anteriores, Pavão (2012) já mencionava o tom prescritivo encontrado na 

análise de algumas monografias: 

Ao comentar estes casos exitosos de empoderamento, os professores orientadores 

sentem orgulho de seu trabalho, porque, na medida em que há este deslocamento, 

estes agentes sociais afastam-se da condição de vítimas das classes dominantes, 

passando a ocupar os espaços de poder e neles são depositadas as esperanças de 

transformação social. Ou seja, saem da condição total de impotência para uma 

posição de potência e mesmo de prepotência, a julgar pelos capítulos que encerram 

as monografias, sempre com tom prescritivo de alguém que está já no lugar de 

autoridade. (PAVÃO, 2012, p. 16)  

 

 Identificar esta categoria descrita nos mostra que este tom prescritivo nas monografias 

não aparecia ao acaso, de alguma forma, alguns professores julgavam esta postura adequada. 

 Identificamos dentro desta categoria, também, críticas de uma professora parecerista a 

um “tom absoluto” e a um “tom romantizado idealizado” (em seus termos), quando a autora 

da monografia se refere à escola. 

“(...) Trata-se do tom absoluto que em várias situações aparece, o que 

compromete o saber sobre o objeto que a autora tenta registrar. (...) uma outra 
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questão que precisaria ser revista para não comprometer o caráter científico 

do texto é o ‘tom romantizado, idealista (...)” (Ana Júlia – Turma 1). 

Observamos, também, a recorrência em 18 pareceres, tendo ocorrência em 13 na 

primeira turma, quatro na sexta e uma na décima sétima, na categoria apontamentos à 

necessidade de revisão ortográfica/ estrutural. Nesta categoria além de indicações para que se 

façam revisões no texto, existem críticas de ordem ortográfica e de estrutura da língua ou 

apenas criticam a falta de forma e boa estruturação: 

“(...) Há indefinição quanto à pessoa de que se utiliza a autora na montagem 

de seu texto: ora ela fala na primeira pessoa do singular, ora na primeira 

pessoa do plural. Seria necessário uniformizar.” (Ana Júlia – Turma 1). 

“(...) O texto escrito, apesar de problemas com a língua escrita, é bem 

construído e aborda os principais aspectos da questão tratada. (...)” (Bárbara 

Cruz – Turma - 1). 

Analisando esta categoria, observamos que apesar de ser citada essa deficiência na 

língua escrita, a crítica vem amenizada e de antemão já se faz um elogio a outras questões 

contidas no texto. Nossa impressão é de que a correção ortográfica ou estrutural da língua não 

era um dos pontos valorizados, aparecendo como um elemento de pouca importância. 

Apontamos ainda categorias que não tiveram recorrência em no mínimo 18 pareceres, 

mas demonstram outros aspectos abordados nos pareceres mesmo que não possamos usá-los 

para fazer uma representação do todo, pela falta de representatividade dentro do corpus de 72 

pareceres, são elas: Apontamento de problemas quanto à metodologia, presente em oito 

pareceres; valorização da articulação teoria e prática, destacada em seis deles; crítica ao 

modo de organização do texto, também achada em seis deles; recomendações para 

publicações, apresentadas em quatro deles; indicação de problemas com citações, em três; 

conselho para continuidade ou aprofundamento do trabalho, também em três; valorização de 

referencial marxista, apontamentos quanto a falta de profundidade do tema, crítica à falta de 

apresentação de dados e indicações de anexos desnecessários em dois pareceres apenas e 

encontrados somente em um parecer, as categorias: crítica à falta de coesão; apontamentos 

de erros de formatação; nota provisória; elogio quanto à forma que o trabalho se apresenta; 

elogio ao ‘volume de material analisado’; crítica à falta de comprometimento com o tema; 

crítica à falta de objeto e de justificativa; críticas à conclusão do trabalho e elogios à gestão 

do PT (Partido dos Trabalhadores) no município. 
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Para uma melhor visualização da distribuição de recorrência das categorias, elaboramos o 

seguinte quadro: 

 

Categorias Turma 1 Turma 6 Turma 17 Total 

Apresentação de um resumo da 

monografia 

14 12 11 37 

Descrição datrajetória do aluno/ 

indicação de superação de 

dificuldades 

13 16 6 35 

Indicação sobre nível de 

apropriação teórica 

19 14 2 35 

Apontamento acerca da 

relevância do tema 

15 8 3 26 

Apontamento sobre pesquisa 

realizada na sua própria prática 

do aluno/ cotidiano escolar 

6 15 4 25 

Elogio/ crítica ao tom utilizado 

ao se referir à escola 

7 7 4 18 

Apontamentos à necessidade 

derevisão ortográfica/ estrutura. 

13 4 1 18 

 

 

3.2Comparando 

Como dito no capítulo metodológico deste trabalho, analisamos quais são os critérios 

utilizados por grandes revistas acadêmicas para correção de artigos, e foram encontrados os 

seguintes elementos constituintes que devem constar em um parecer, e os pontos a serem 

observados: 

• O tema do artigo contar com delimitação, relevância, originalidade e interesse ao campo 

educacional; 

• O referencial conceitual adotado ter atualidade, adequação e diálogo afinado com o campo; 
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• O resumo sintetizar adequadamente os principais aspectos abordados no artigo. Possuir versão 

em inglês; 

• Abreviações evitadas na primeira entrada, introdução e título; 

• O objetivo e as contribuições bem definidos; 

• Possuir uma justificativa bem argumentada; 

• A metodologia ser explícita e pertinente quanto ao problema e ao tratamento das fontes/dados; 

• A análise apresenta solidez argumentativa e coerência quanto ao tema, referencial teórico e 

metodologia escolhidos; 

• As referências são atualizadas, suficientes, pertinentes, nacionais e o autor demonstrar 

domínio da literatura temática, conceitual e metodológica; 

• Boa fundamentação empírica e/ou bibliográfica; 

• As conclusões e resultados apresentados contarem com coerência, fundamentação e clareza; 

• O texto, como um todo, ter boa estruturação, qualidade, coerência e articulação das seções, 

redação adequada e estilo; 

• Adequação à revista. 

 

Em comparação com o que observamos conter nos pareceres analisados e a criterização 

utilizada pelas revistas, observamos que há bastante discrepância. Ou seja, se considerarmos o 

que é academicamente adequado conter em um parecer, os pareceres do curso se distanciam 

do convencional. Podemos ver que as maneira em que os pareceres eram utilizados ajudam 

muito pouco à revisão de seu trabalho por parte dos alunos, caso fosse essa sua função, mas 

acabamos por descobrir que, em sua maioria, este instrumento ocupava um lugar de síntese da 

monografia e contribuição à autoestima do formando. 

Das categorias aparentes nos pareceres do curso, apenas duas fazem parte do que é 

exposto pelas revistas científicas, são elas: indicação sobre nível de apropriação teórica 

equivalendo à “As referências são atualizadas, suficientes, pertinentes, nacionais e o autor 

demonstrar domínio da literatura temática, conceitual e metodológica” e apontamento acerca 

da relevância do tema que se aproxima de “O tema do artigo contar com delimitação, 

relevância, originalidade e interesse ao campo educacional”. Em ambas, a relevância quanto 

ao número que se tem de recorrência destas categorias é grande. 
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3.3 Descrição análise entrevistas 

 Em oportunidade da pesquisa da professora Andréa Pavão foram realizadas entrevistas 

com os professores idealizadores do curso. Foi o total de cinco professores, com perguntas 

que abordavam diversos temas sobre o curso de Pedagogia em Angra dos Reis. 

 Acreditamos que alguns dos temas tratados sejam de interesse desta pesquisa, como 

por exemplo, a concepção de pesquisa adotada por esses professores, critérios de avaliação da 

monografia, escolha dos orientadores e pareceristas, entre outros. Coletou-se apenas os 

trechos das entrevistas em que se mencionasse algum dado relevante para a presente pesquisa. 

Realizamos assim, um recorte dentro da totalidade de cada entrevista. Os trechos foram lidos 

e analisados. Sua categorização se deu conforme a recorrência de opiniões emitidas sobre 

determinado assunto abordado. Os dados resultantes desta investigação serão descritos a 

seguir. 

 A primeira categoria a ser apresentada é recorrente em quatro das cinco entrevistas, e é 

peça fundamental para indicações de um de nossos questionamentos. A questão do que é 

considerada uma boa monografia segundo as concepções dos próprios professores 

orientadores.  Surgem os seguintes preceitos: a presença da relação teoria-empiria; a prática 

como ponto de partida do pesquisador; problematização de algum aspecto concernente à 

escola; fazer proposições e avaliar se houve contribuição. Uma boa monografia, na visão de 

um dos professores deve conter entre sessenta e setenta páginas, considerando menos que isso 

um trabalho muito difícil que exige um maior poder de síntese do aluno. Ao serem solicitados 

a indicar alguma monografia para leitura pela entrevistadora, eles indicam monografias 

consideradas próximas ao cotidiano da escola, e um professor indica uma pesquisa na qual o 

autor manejou bem os dados qualitativos. Nesta indicação podemos observar também o que 

está sendo valorizado pelos professores. Também é possível identificar que esses elementos 

aparecem sendo valorizados nos próprios pareceres, quando há elogios nas ocasiões onde isto 

é seguido. Por exemplo: 

“A monografia demonstra o processo percorrido na busca da articulação 

prática/teoria/prática. Tomando como espaço de pesquisa a sua própria atuação enquanto 

professora, além da atuação de outros professores (...). (Edir Mendes - Turma 1) 

 Observamos também a declaração nas entrevistas das concepções de pesquisa 

adotadas. A pesquisa aparece em serviço da prática escolar. É marcante o discurso de que ao 

realizar uma investigação, o professor pesquisador aprimore sua prática (lembrando que o 
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perfil do aluno ingressante neste curso era o de já atuar como professor no Ensino 

Fundamental ou Educação Infantil). Uma professora declara categoricamente a abordagem em 

pesquisa-ação, pesquisa da prática pedagógica. Outra, assume a distância das pesquisas 

realizadas durante o curso com o padrão científico de monografia e se orgulha desta distinção. 

Neste contexto, a pesquisa era admitida também como, em seus termos, um relato de 

experiência. Aparece também, na fala de um professor, a diferenciação entre “pesquisa” e 

“pesquisa em educação”. Em sua concepção, a pesquisa em educação tem sua peculiaridade: 

está ligada diretamente à escola. Nos pareceres, aparecem elogios às monografias que seguem 

este tipo de modo de fazer pesquisa: “(...) Um dos méritos do trabalho de Silvia está em 

colocar a discussão sobre a prática pedagógica desenvolvida no cotidiano da creche. (...)” 

(Ana Júlia – Turma 6). 

 Apareceu também a definição da produção da monografia como principal finalidade 

de aperfeiçoar a escrita dos alunos, em detrimento de outros aspectos, por exemplo, o próprio 

conteúdo ou formato do texto. É recorrente a fala dos professores de que o principal a ser 

alcançado é a própria aprendizagem da escrita, o que nos ajuda a entender dois dados, o 

primeiro sobre a valorização de uma boa escrita e outra aponta para a deficiência de leitura e 

escrita que os alunos chegavam à graduação, o que também foi amplamente comentado nas 

entrevistas. Porém, ao analisar os pareceres, percebemos que ter uma boa escrita não era o 

principal fator que justificou uma boa nota, e sim outros elementos já citados, como a 

valorização da prática docente presente na pesquisa. 

 Os professores contam como era a construção da pesquisa no decorrer do curso. 

Eliminam categoricamente o uso de um projeto de pesquisa. Durante os primeiros NEAP, os 

alunos deveriam elaborar relatórios sobre questionamentos da prática escolar, mesmo os que 

não atuavam como professores precisavam ir à escola para realizar observações. Quando o 

aluno escolhia o grupo de pesquisa, do qual faria parte, já tinha construído algumas 

indagações e aprofundaria dentro da pesquisa. O que se ressalta é essa concepção de que para 

iniciar uma pesquisa deve-se partir de observações da prática ou de sua própria história. Um 

professor chega a declarar que é comum o aluno “acertar as contas com o seu passado”, por 

exemplo, revisitando a prática das professoras do Magistério. 

 Essa concepção de pesquisa explicitada na forma de ensinar os alunos a escreverem é 

considerada também, auxiliar no trabalho da autoria do aluno, uma vez que ao se exigir que 
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se partisse da descrição da própria prática, dificultaria a incidência de plágios e, segundo uma 

concepção explicitada ajudaria o aluno a se “sentir autor”. 

 Outro ponto explorado é concernente ao papel do orientador. O que acreditam ser 

função desse professor ao orientar uma monografia? Aparece nas entrevistas, 

majoritariamente, a concepção de que o orientador seria responsável por sinalizar as fontes, os 

materiais a serem estudados. Uma professora chama atenção para o fato de que o orientador 

estuda junto com o aluno. Também aparece a função de espelho, primeiro leitor da pesquisa, 

aquele que vai fazer as indicações de reescrita. Destaco a fala de um entrevistado que pensa 

que seu papel de orientador é de se fazer o melhor possível, indicar outros horizontes, mesmo 

que o aluno não siga todas as orientações, ele acredita que o professor não pode querer mudar 

o que o aluno pretende escrever, apenas apontar caminhos possíveis. Apostando em uma 

postura provocativa por parte do orientador, ele comenta: “com essa aluna, por exemplo, eu 

vou conseguir no máximo colocar minhoca”, se referindo a uma orientanda que estudava o 

tema “drogas” e construía sua pesquisa de um jeito que apenas descrevia o modo como 

deveria ser feito o combate às drogas e adotando um viés religioso. O professor orientador, 

por sua vez, tentava oferecer instrumentos para que se estudasse o tema de uma forma,em 

suas próprias palavras, menos “careta”, e mais investigativa. 

 Sobre o papel que o parecer ocupa no curso e sua função, surge a seguinte elaboração: 

um professor considera que o parecer é o espaço para dizer ao aluno o que a leitura despertou 

nele, observar como ela foi construída, apontar as principais questões (resumo) e fazer as 

próprias considerações. Em resumo, seria uma devolução da leitura. Como diz o professor 

João Carlos: 

Não, aí eu dou a nota que eu acho que eu tenho que... e aí eu argumento... Porque eu não sei se 

eu sou meio prolixo, não sei essas coisas de parecer, tipo assim, o parecer tem que ser uma 

coisa, um espaço... se eu leio o trabalho, eu quero além da leitura, quero dizer o que ela me 

despertou, vejo o que de certa forma, como é que foi a construção dela, de certa maneira tomo 

as principais questões e venho fazendo as minhas considerações. E, às vezes,chega por e-mail, 

três laudas, eu só acho assim, mas eu entendo que você precisa devolver para o aluno a tua 

leitura. (João Carlos, em entrevista) 

 Sobre a função do parecerista, surge uma contradição entre os discursos, o que 

demostra que, por mais homogêneo que se pareça este curso, ele ainda pode apresentar 

diferentes posicionamentos relativos às mesmas questões, o que é comum do trabalho em 

grupo. Um professor descreve que, no processo de conclusão da monografia, o primeiro leitor 
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seria o orientador e só disponibilizaria a monografia aos pareceristas depois que ela estivesse 

pronta e tivesse passado pelo seu crivo pessoal. Porém, uma outra professora descreve o 

processo de forma diferente; conta que os pareceristas acompanhavam a produção da 

monografia, dando suas contribuições antes mesmo que ela tivesse sido concluída, uma 

espécie de segundo leitor. Esta questão foi melhor esclarecida pela informante DOC, que será 

descrita mais à frente. 

É mencionado ainda, que a opção por escolher dois pareceristas se deu para que se 

evitasse certa “ação entre amigos” na hora de se avaliar. Um professor com mais afinidade 

com o outro poderia ser menos criterioso. Então, para que isso fosse driblado, estabeleceu-se 

este número de pareceristas. 

Nas entrevistas, surge também a questão da orientação realizada em conjunto. Apesar 

de uma professora não se lembrar que isto era possível dentro do curso, outros professores 

comentam sobre esta possibilidade mas não explicam ao certo qual seria o sentido de partilhar 

com um par a orientação de um mesmo trabalho. 

Uma marca muito forte nos discursos de todos os professores é a valorização da 

produção e orientação das pesquisas em grupo. Em diversos momentos das entrevistas se 

expõe o quanto era importante o papel dos grupos de pesquisas para o curso. Um professor 

explica muito bem que, ao chegarem por volta do quarto NEAP, os alunos circulavam entre os 

grupos de pesquisa, coordenados pelos professores, cada um dentro de uma temática. Eles 

poderiam, então, com base em suas indagações já elaboradas, se encaixar em algum grupo.  

Cada grupo agregava alunos de diferentes turmas. A escolha do grupo poderia se dar por 

afinidade com o professor. Alguns professores pareceram ser mais ou menos criteriosos com a 

entrada de alunos em seus grupos. Há os professores que restringem o número de orientandos, 

acolhendo apenas os alunos que queiram pesquisar sobre o tema do grupo, enquanto outros 

eram mais flexíveis. 

Podemos conectar essa valorização do trabalho em grupo ao fato de se terem 

monografias produzidas em conjunto. O que forma um paradoxo com a própria forma de 

elaboração de monografia vigente nos demais cursos, onde o trabalho tem apenas um autor, 

uma monografia. 

A próxima marca trazida nas falas das entrevistas é sobre a cobrança de leitura e 

escrita durante o curso e a construção da monografia.A respeito deste tópico todos os 
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professores fizeram questão de demarcar o alto nível de correção e de exigência. Aparecem 

falas de que a correção precisaria ser feita sem desqualificar o aluno. Uns professores acusam 

os outros de serem menos exigentes neste requisito.  

 Uma professora cai em contradição ao dizer primeiramente que preferia não ler o 

trabalho do aluno, e sim discutir oralmente as questões e dúvidas do aluno. Porém, em outro 

momento da entrevista, afirma que era bastante rigorosa ao ler a produção dos alunos, 

principalmente concernente à estrutura do texto. 

 Aparece também a exigência de leitura de livros, tomada com distinção frente às 

apostilas e textinhos, que os alunos culturalmente fotocopiavam para ler. Eles acreditavam 

que era importante a leitura de um livro em sua totalidade.  

 A apropriação da leitura e da escrita aparece como questão empoderadora, os 

professores salientavam que era necessário ser feito um trabalho de autorização de escrita com 

os professores. Relacionamos esse dado com o que é encontrado nos pareces: o alcance da 

superação de dificuldades e apropriações de escrita demonstradas nas monografias. 

 Estes dados demonstram a busca por distinção se apropriando de uma criticidade 

quanto ao uso da cultura escrita e também sinaliza a dificuldade encontrada por parte dos 

alunos de se inserirem neste contexto. Como assinalado por uma das entrevistadas, até em 

níveis mais avançados de formação, como mestrado e doutorado, é necessário ensinar o aluno 

a escrever. 

 É interessante destacar a fala de uma das professoras que, ao comparar o curso de 

pedagogia com o curso de história, diz que os alunos de pedagogia têm maior preguiça em ler. 

 Conectado a esta questão, passamos para a formulação dos professores a respeito da 

autoria dos alunos. Embora o processo de elaboração de pesquisa realizada por eles seja 

considerado empoderador, há recorrência nas falas dos professores ao comentar que, em 

diversos momentos, o professor devia pontuar certa autorização de escrita para que eles se 

sentissem autores. 

 A próxima categoria diz sobre o tom prescritivo adotado pelos alunos. A pesquisadora 

questiona este tipo de prática. É interessante destacar que todos os professores falaram contra 

esse tom, essa receita ao professor, porém, admitem, e até valorizam que a monografia possa 

apontar caminhos de superação da prática escolar. Ao se falar especificamente, deste tom, 
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todos eles se posicionam contra, e se mostram preocupados com esse receituário. Porém, nos 

pareceres é valorizado quando o aluno traz “contribuições” à escola, quando ele pode pensar 

uma questão de um problema da escola, elaborar um projeto de intervenção que possa ajudar 

e depois avaliar se o que foi feito funcionou, trazendo indicações à escola. Como explicitado 

nos seguintes exemplos nos pareceres: 

(...) e, mostra, ainda, a preocupação com a possibilidade de se instituir um diálogo 

que venha evidenciar a situação do aluno trabalhador e, também, evidenciar como a 

escola vê esse aluno, com o objetivo de implementar mudanças nas atitudes e 

posicionamentos por parte da escola, face aos alunos que se encontram nessa 

situação (Vera Cardoso e João Carlos – Turma 6) 

(...) Esse conhecimento se revela como um passo importante no encaminhamento de 

possíveis decisões que poderiam permitir a diminuição da ocorrência daqueles males. 

(...) (Vera Cardoso e João Carlos – Turma 6) 

Uma das professoras sustenta, inclusive, que a pesquisadora não encontraria nenhuma 

monografia por ela orientada que tivesse esta característica, caso ocorresse seria algo que teria 

escapado da “lapidação da lapidação da lapidação” feita no aluno: “elas não resistem, acaba 

escapando”. 

O tema reprovação foi muito pouco aparente nas entrevistas, surgindo pontualmente 

sempre com a mesma fala. A taxa de reprovação era baixíssima, mas era admissível ser 

reprovado em monografia, comprometendo a formação de fato, do graduando, porém, no 

único exemplo que foi citado, depois se conseguiu êxito na monografia, mesmo o aluno tendo 

sido reprovado em um dado momento. 

Ao se falar em dificuldades dos alunos, foi exposta a situação dos alunos que se 

dispersam no final do curso, por conta da dificuldade da elaboração da monografia, mas neste 

caso só são citadas as dificuldades pessoais enfrentadas. Daí vem a procura por um orientador 

que se tenha afinidade, como ressalta um professor: “tem aluno que precisa de porrada” e 

“aluno que precisa de afeto”. Neste momento conflituoso do processo, este professor também 

comenta que, às vezes, era necessário expulsar algum aluno do grupo, por ele não seguir os 

acordos, como, por exemplo, a entrega e trabalhos ou o compartilhamento de leitura. 

Ainda é ressaltado por parte dos professores, o caráter inovador do curso que foi o 

primeiro a exigir monografia nos cursos de Pedagogia, o que para uma professora foi uma 

quebra de paradigma na pedagogia. 
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Outros dados importantes foram colhidos através da realização da entrevista com 

nossa informante DOC. 

A maior contribuição feita através desta entrevista se expressa no seguinte dado 

revelado pela informante: os pareceres não eram utilizados como instrumento avaliativo de 

fato, na verdade eles eram, em termos nativos, a “consagração”, “consolidação” dada pelos 

professores aos trabalhos produzidos. A correção por parte dos pareceristas era feita ainda na 

sua produção. Os pareceristas e orientadores conversavam entre si sobre os trabalhos 

analisados, e ao ser entregue uma cópia a um parecerista, este a devolvia com suas anotações 

no próprio trabalho para as adaptações necessárias serem feitas. Quando o parecer era escrito, 

a monografia já tinha passado por um crivo do professor, fazendo com que o uso do parecer 

fosse de “registro de nota”, nas palavras da nossa informante, “o desgaste era anterior à 

produção do parecer”. A informante salienta, porém, que o nível de correção foi se 

enfraquecendo durante os anos. 

 Este dado destrói nossa hipótese de que o parecer era produzido para os pares da 

instituição. Na realidade, o parecer tinha apenas a função, em termos nativos, de “benção 

final” por parte dos professores, ele era um lugar onde não se desejava criar obstáculos para a 

formação do aluno, todas as dificuldades enfrentadas pelo aluno já tinham sido observadas e o 

parecer era um relato sacramentador da superação do aluno.  

 Por fim, perguntamos se os pareceres já tinham sido procurados por parte de algum 

órgão normativo, como por exemplo, o Ministério da Educação, a fim de servir como 

documento comprobatório, e a resposta foi negativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a exposição dos dados da pesquisa, faremos aqui um apanhado dos achados que 

consideramos contribuir para se pensar alguns questionamentos levantados no início do 

trabalho. 

Para conseguirmos chegar próximo ao que era considerado uma boa monografia, 

pontuamos alguns elementos que foram valorizados nos pareceres e nas entrevistas. 

O primeiro deles é a relevância do tema que foi uma categoria que apareceu com 

recorrência bastante significativa. 

A apropriação teórica também teve bastante expressão na análise dos pareceres e em 

consonância, observamos nas entrevistas vários professores que salientam que muita leitura 

era disponível aos alunos dentro dos grupos de pesquisa e orientação. Entendemos que era 

importante para esses professores que o aluno avançasse durante o curso nas discussões 

teóricas, tendo como recurso para se alcançar tal objetivo, a utilização da escrita. Era cobrado 

por parte dos professores que o aluno escrevesse e apresentasse ao grupo o que foi produzido 

para que fossem feitas correções e discussões. 

O próximo elemento diz respeito ao tom que se usaria para tratar da escola dentro das 

monografias. Neste ponto, encontramos a falta de uniformidade entre o pensamento dos 

professores, que, apesar de terem um projeto em comum, podiam ter variações de sua visão. 

Em alguns dos pareceres aparece a valorização de contribuições à escola, o que interpretamos 

ter um tom prescritivo, porém, nas entrevistas os professores comentam que trabalhavam na 

orientação para que isso não aparecesse. Ficamos com a impressão de que realmente existia, 

sobre este tópico, opiniões distintas entre os professores, ou seja, ele era valorizado para 

alguns e desvalorizado para outros. 

A respeito da pesquisa que retratava e discutia o cotidiano do aluno, porém, 

entendemos que todos os entrevistados concordam que, dentro da área de educação, as 

melhores pesquisas surgem da prática do aluno. Este elemento aparece explicitado tanto 

dentre os pareceres, quanto nas entrevistas. Conectado com a questão de o público alvo deste 

curso experimental ser de professores atuantes na rede ou em movimentos sociais que 

estavam no curso para aprimorar sua prática e realizar discussões políticas, fica claro que o 
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que se esperava do aluno em sua pesquisa era a retomada do seu cotidiano, sua 

problematização e, em alguns casos, pontuação de sugestões.  

Surge, também, a questão da qualidade da escrita. Apesar de entre os pareceres este 

não ser um ponto muito valorizado em comparação com outros que provocam elogios. Este 

aspecto aparece sob a necessidade de se revisar e aprimorar a escrita. Nas entrevistas, porém, 

este é um assunto bastante abordado. Identificamos, então, que a qualidade da escrita dos 

alunos quando chegam à graduação é baixa, em geral, e os professores ao longo do curso têm 

um grande trabalho para que ela se aprimore. Ao final, na última e maior produção desses 

alunos, o que se tem é o resultado desse trabalho, o que se podia fazer era feito; a 

apresentação de conteúdo e cobrança de escrita. Mesmo que, ao final, os professores, em 

relação a alguns alunos, não ficassem totalmente satisfeitos, são indiscutíveis os avanços 

feitos. Interessante destacar que, em uma das entrevistas, é considerado por parte do professor 

que o objetivo maior na produção da monografia é o aluno aprender a escrever, ou seja, o fato 

de ele ter sido capaz de produzir um trabalho deste fôlego já valeu todo o esforço, sendo 

considerado secundário, neste caso, a qualidade do trabalho enquanto pesquisa.  

Também ressaltamos dentro dos elementos valorizados a questão do trabalho em 

grupo. À primeira vista, estranhamos bastante o fato de que algumas monografias são escritas 

em grupo, porém, observando a construção da monografia dentro dos grupos de pesquisa, 

conseguimos pistas para entender porque isto era permitido; os professores, nas entrevistas, se 

orgulham muito de permitir aos alunos o trabalho coletivo.  

Porém, além de relacionarmos a autoria coletiva das monografias ao fato de os 

professores valorizarem o trabalho em grupo, atribuímos também outro elemento que pode 

explicar o porquê deste fenômeno; a dificuldade apresentada por parte dos alunos frente ao 

desafio de escrever uma monografia. Ficamos com a impressão de que este era um recurso 

utilizado para facilitar aos alunos a produção deste trabalho. 

Em relação à produção do parecer e seus usos dentro deste curso, pontuamos as 

seguintes conclusões: 

Em primeiro lugar, nossas hipóteses iniciais acerca da função dos pareceres foram 

derrubadas em duas ocasiões. De início, pensamos que seu principal uso seria avaliativo, 

achávamos que ele era devolvido ao aluno para serem feitas correções e observados os 

apontamentos feitos pelo professor, porém, descobrimos através das entrevistas que o parecer 
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não era necessariamente devolvido ao aluno, ou se isso era feito, não tinha grande relevância 

para correções do aluno. Depois, ao analisar os pareceres e identificarmos a existência de um 

resumo em seu corpo, pensamos que os pareceres poderiam ser escritos para a leitura dos 

pares da instituição, como uma forma de explicar o que foi abordado na monografia do aluno, 

mas esta hipótese também foi descartada quando apareceu em uma entrevista o seu real 

significado dentro do curso.  

Afinal, o papel dos pareceres seria mais litúrgico (Pavão, 2012), uma espécie de 

fechamento, finalização. O mais importante dentro do parecer é a atribuição da nota que seria 

necessária para que o aluno se formasse. O conteúdo do parecer não era escrito nem para os 

alunos e nem para os outros professores, pois sua natureza é apenas de registro; de documento 

comprobatório.  

Porém, existe uma questão a ser levantada, se os pareceres tinham por fim essa função 

burocrática simplesmente, por que eram tão bem produzidos, bem escritos e continham, 

inclusive, um resumo sobre o trabalho lido? Pareceu-nos que mesmo sendo um documento de 

registro é esperado que ele seja lido por algum ator; compreendemos que além desta função, 

ele poderia ter sido pensado como uma espécie de documento histórico por ele conter 

elementos importantes que dizem respeito sobre o perfil do curso que se tinha. Mesmo que 

sem uma normatização para que ele fosse feito desta forma, de algum jeito se esperava com a 

produção deste documento registrar a história deste curso, o que foi para nós, como 

pesquisadores, de grande utilidade. 

Também pensamos que a razão para que esses pareceres tenham sido tão bem escritos 

seria uma forma de o professor escrever para si mesmo. Em ocasião de outros estudos, dentro 

do grupo de pesquisa, foi comparado o conteúdo das monografias com o conteúdo dos 

pareceres e foi observada certa discrepância entre a qualidade apresentada nas monografias e 

o que era descrito pelos professores nos pareceres. Cruzando com o dado interpretado que 

revela que na produção da monografia os alunos encontravam muita dificuldade e conforme o 

prazo de entrega ia se aproximando os professores diminuíam seus critérios e se contentavam 

com que o aluno tinha alcançado, após a lapidação da lapidação, ou depois de tirar leite de 

pedra, como dito em entrevista, começamos a pensar que nos pareceres, os professores 

parecem buscar uma forma de legitimar, dar mais dignidade ao trabalho avaliado e ao mesmo 

tempo valorizar, para si mesmos, o trabalho que tiveram orientando ou acompanhando a 

orientação do aluno.  
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Outro ponto importante da discussão é a respeito da valorização que se tem da 

trajetória do aluno. Ao analisar a grande recorrência deste aspecto dentro dos pareceres em 

conjunto com as falas dos professores nas entrevistas, tivemos pistas da importância deste 

aspecto ser tão considerado neste curso. Reconhecer a superação do aluno em relação a uma 

produção escrita significa dizer que este encontrava muita dificuldade no início do curso ou 

no início da produção da monografia. Os esforços realizados pelos professores para que as 

limitações fossem superadas, podemos dizer, fazem parte de uma disposição generosa dos 

professores.  

 Em trabalhos anteriores, Andréa Pavão já fala a respeito da interação entre orientador 

e orientando: 

Sobre as expectativas dos orientandos em relação aos orientadores, espera-se que 

estes sejam compreensivos, que considerem a sua condição de trabalhador, que 

colabore com a elaboração da monografia, emprestando livros, oferecendo 

bibliografia, ajudar, sobretudo a redigir, pois a maioria destes alunos, apesar de 

serem professores do ensino fundamental, a maioria tem sérias dificuldades com a 

produção escrita e a leitura. Os professores do curso interpretam tal dificuldade como 

efeito da ação das classes dominantes que tiram das classes trabalhadoras o direito de 

se colocarem no mundo como autores de sua própria história e capazes de olhar o 

mundo criticamente e transformar a realidade, superando as desigualdades sociais. 

(PAVÃO, 2012 p.12) 

 

Os alunos esperam que suas dificuldades sejam sanadas contando com o total apoio 

dos professores e, por sua vez, os professores se empenham fortemente em ajudar porque se 

identificam de alguma forma com a trajetória dos alunos: 

 
Uma das professoras entrevistadas, com trajetória muito semelhante a dos alunos, 

que também foi “aluna trabalhadora”, admite ter especial paciência na medida em 

que conhece as dificuldades enfrentadas. Esta professora é uma das que concentra o 

maior número de orientações ao longo do curso. (PAVÃO, 2012 p. 15) 

 

 Bourdieu (1996) estabelece uma comparação entre o “Demônio de Maxwell” e as 

instituições escolares. A teoria física de Maxwell fala a respeito da anulação da eficácia da 

segunda lei da termodinâmica; ele imagina que existiria um demônio que identificaria quais as 

partículas mais quentes e rápidas e as locomovesse para um recipiente que, por sua vez, 

deslocaria as partículas mais lentas e frias para resfriar outro recipiente afim de que se 

mantenha o equilíbrio. As escolas fariam o papel dos “demônios” que, para manter a ordem 
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estabelecida e reproduzir o que se vê na sociedade, realiza a segregação dos alunos fazendo 

com que cada um permaneça na estratificação social de origem. Os alunos do curso 

experimental, porém, ao cursar e concluir a faculdade, contando com a colaboração desses 

professores, acabam por se livrar das amarras do demônio de Maxwell. Elaborar a monografia 

e, consequentemente, concluir a graduação representa um deslocamento muito grande de sua 

origem, um grande feito em suas trajetórias. 

 Entendemos, então, que o esforço que se faz para que o aluno avance e supere seus 

limites e obstáculos, se dá por uma espécie de ação política do que eles mesmos chamam de 

empoderamento, ou seja, uma vez que os próprios professores são oriundos de classes 

populares e tiveram em sua trajetória a marca da superação, acreditam ter responsabilidade 

em qualificar o aluno para que ele mesmo seja capaz de fazer o deslocamento social que a 

apreensão da cultura escrita traz, e desta forma, acreditam contribuir para a superação de 

desigualdades. Caso contrário, sem a inserção do aluno na cultura escrita, seria improvável 

que ele conseguisse esse deslocamento social, por conta da sua origem. 

 Por fim temos o aspecto encontrado neste trabalho a respeito da não correspondência 

dos pareceres dos professores deste curso experimental com os elementos indicados para 

pareceres de revistas científicas. Quando se produz um parecer para uma revista científica, 

espera-se que seja feita uma avaliação técnica útil para classificar o trabalho analisado. Os 

aspectos a serem vistos são, então, bem delimitados e precisos. Já no caso dos pareceres das 

monografias, como vimos, o seu uso é de outra natureza, seus elementos constituintes partem 

de princípios diferentes do critério da revista, como, por exemplo, ser considerado importante 

se fazer apontamentos sobre o caminho percorrido pelo aluno, o que consideramos muito 

justo visto a interação que se tem durante o processo de produção da monografia entre os 

professores e os alunos. Compará-los seria de alguma valia se os pareceres do curso tivessem 

a intenção de correção ou classificação do trabalho do aluno, o que não acontece; seu papel 

dentro do curso é outro.  

 Ficamos contentes, ao final desta pesquisa por, ao longo de sua elaboração, termos 

colaborado com a construção da reformulação do currículo do curso pedagogia em Angra dos 

Reis em 2014. Levantar questionamentos acerca da função de um parecer para uma pesquisa 

de conclusão de curso e seu papel dentro deste currículo, norteou discussões entre os docentes 

e deliberou que a monografia dos próximos alunos seja entregue com antecedência para que 

os pareceres sejam elaborados e devolvidos ao aluno com as contribuições dos professores 
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pareceristas. Deste modo, o parecer poderá ser uma ferramenta que auxilie o graduando a 

rever sua escrita e realizar avanços antes de sua conclusão. 

Encerramos esta pesquisa com a satisfação de ter avançado nesta temática mesmo que 

custasse derrubar hipóteses e romper preconceitos. Este assunto, porém, não se esgota aqui, 

manejar os dados nos fez pensar em outras questões de análise que podem ser aprofundadas 

em trabalhos futuros. De qualquer forma estamos satisfeitos com o que foi obtido e 

pretendemos desenvolver as demais questões em outras produções futuras. 
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