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RESUMO  

Esta pesquisa trata da atividade docente de orientação à monografia e os desafios de concretizá-

la na formação de graduação em pedagogia. A orientação à monografia de graduação constitui-

se tarefa essencial à universidade, diante das exigências curriculares e formativas dos 

pesquisadores iniciantes. Mas como vem se constituindo esta atividade? Qual o papel da 

monografia no currículo em pedagogia, como tem sido compreendida pelos docentes e 

vivenciada na prática destes? Atualmente, integrar ensino e pesquisa é um desafio posto aos 

professores de modo a desenvolver novas aprendizagens para a profissão. Nesta perspectiva, o 

trabalho docente de orientação representaria uma forma de integrar saber-ensinar e saber-

pesquisar, implicando na necessária formação e aprendizagem contínua do professor. As 

categorias teóricas que auxiliam a compreensão dessa questão são, entre outras: saberes 

docentes (TARDIF, 2002), racionalidade pedagógica (THERRIEN, 2006; CARVALHO, 2007), 

aprendizagem docente (MIZUKAMI, 2002), ação docente situada (LOIOLA & THERRIEN, 

2003). A abordagem metodológica toma como referencial a etnometodologia (COULON, 1995) 

visando ao mapeamento de narrativas e sentidos vivenciados pelos sujeitos frente ao tema. A 

atividade de orientar, ao que parece, é alterada ao longo da trajetória dos docentes, podendo 

influenciar no modo de conceber/ministrar as suas aulas, de tal maneira que os professores 

ensaiam exercícios de pesquisa e produção de relatórios em disciplinas do curso. No tocante aos 

conhecimentos necessários à orientação, destaca-se a real disponibilidade do professor, 

conhecimentos teórico-metodológicos, a disposição para partilhar experiências, e as habilidades 

construídas em experiências anteriores de produção de pesquisas e em orientações. Entre as 

dificuldades relatadas percebem-se problemas contextuais relativos a espaços, recursos e tempo 

para orientação, bem como questões curriculares tais como a pouca relação entre atividades de 

ensino nas disciplinas e o efetivo exercício da pesquisa ao longo do curso. Ensaia-se um esforço 

articulado por parte dos professores para promover a escrita articulando teoria-prática, socializar 

conhecimentos teóricos próprios às disciplinas e mobilizar os alunos em direção à monografia 

desde os semestres iniciais. É assim que novos desafios se interpõem à atividade dos 

professores, exigindo novas aprendizagens e reflexões sobre a sua prática. 

 

 Palavras-Chave: Monografia; Atividade de orientação; Relação ensino/pesquisa.  

 

Introdução 

O estudo em pauta aborda a atividade de orientação, particularmente de monografia em 

cursos de licenciatura, e suas implicações nos processos de aprendizagem a uma prática docente 

que articula concepções e práticas integradas de ensino e pesquisa. Esta discussão provém de 

resultados preliminares de pesquisa sobre essa temática, analisando como os professores 

desenvolvem as suas atividades de orientação na produção da monografia de alunos em Cursos 

                                                
1 Anais do „IX Colóquio sobre Questões Curriculares‟ e „V Colóquio Luso Brasileiro‟, Universidade do 

Porto, Portugal. Junho 2010. 
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de licenciatura em Pedagogia, processo que mobiliza saberes, recursos cognitivos, didáticos e 

pedagógicos na/para a ação docente. Dão suporte teórico à discussão as categorias de saberes 

docentes, racionalidade pedagógica, aprendizagem docente, ação docente situada e 

epistemologia da prática. 

 A pesquisa que dá sustentação a estas reflexões busca compreender como a atividade de 

orientação produz elementos de aprendizagem para a docência do professor universitário. Neste 

sentido, investiga a racionalidade que dá suporte ao trabalho docente nas orientações aos 

diferentes alunos e suas temáticas face às exigências próprias ao currículo de pedagogia, 

articulando repertório de conhecimentos e habilidades no contexto institucional de intervenção.  

 

O Cenário de Investigação 

Como cenário de investigação, optou-se pelo curso de Pedagogia de uma universidade 

pública do Estado do Ceará. Tanto a escolha da temática como da instituição investigada 

justificam-se particularmente pelo motivo do campo de estudos da pedagogia nas décadas 

recentes ter dirigido significativo esforço para formar professores através da pesquisa, gerando 

conhecimentos e práticas que possam intervir no contexto profissional e prático do professor. 

Esta prerrogativa dos cursos de formação tem motivado a realização de investigações que, de 

algum modo, contribuam para melhor definir e aprofundar os tipos de reflexão e sistematização 

gerados neste paradigma, o ensino com pesquisa ou a prática orientada pela pesquisa, para 

além da possível “exortação genérica para a reflexão e a investigação entre os professores” 

(LUDKE, 2003, p.36). Esta preocupação em fundamentar tais estudos e experiências também 

vem ganhando corpo nos estudos da pedagogia universitária, tomando o professor como sujeito 

de aprendizagem e de desenvolvimento profissional. Hoje já se reconhece que também na 

universidade, tornamo-nos professores. Do ponto de vista da prática, a escolha deste cenário de 

pesquisa se justifica em função do perfil dos professores, sua formação em pesquisa, o contexto 

de prática e, o evento da reforma curricular que recentemente traz reformulações para o papel da 

pesquisa, da monografia e da prática docente na área.  

 

A pesquisa no contexto da formação de professores 

A formação de professores é um campo permeado por intenso debate no Brasil com 

enfoques revelando diversas perspectivas. O presente estudo se ancora inicialmente nas 

determinações do quadro legal de formação e prática do professor da educação básica neste 

país. Os documentos que normatizam essa formação apontam o despreparo dos professores para 

lidarem com características consideradas na atualidade como inerentes à prática docente, entre 

as quais desenvolver práticas investigativas. A LDBEN- Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n. 9.394 de 1996) e as DCN‟s – Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores (Resolução CNE/CP Nº. 1, de 18 de fevereiro de 2002) sinalizam a 

preocupação em melhor formar o professor tendo-se em conta sua profissionalização. 

No que diz respeito à pesquisa, entende-se que as práticas investigativas devem ser 

aprimoradas no processo formativo dos docentes (CNE/CP, 2002, Art. 2º, IV). Mais adiante, no 

Art. 3º desta Resolução, inciso III, estabelece que a pesquisa deva focalizar o ensino e a 

aprendizagem, princípio norteador do preparo do professor nos cursos de graduação, de modo 

especial nas licenciaturas. O professor precisa desenvolver uma relação mais próxima com o 

processo de produção do conhecimento que ensina, e, ao mesmo tempo desenvolver novas 

formas de ensinar baseadas na análise da sua prática e do contexto em que atua: “ensinar requer 

tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de 
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construção do conhecimento” O mesmo documento (p.24), prevê que a pesquisa do professor 

refere-se a 

“... uma atitude cotidiana de busca de compreensão dos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos e à autonomia na 

interpretação da realidade e dos conhecimentos que constituem seus 

objetos de ensino”.  

 

Deste modo, o professor, munido de uma formação específica para a pesquisa, poderá 

produzir e socializar conhecimento pedagógico de modo sistemático. Ele produziria 

conhecimento pedagógico ao: investigar, refletir, selecionar, planejar, organizar, integrar, 

avaliar experiências, recriar formas de intervenção didática junto a seus alunos (Parecer 

CNE/CP, 2001, Art. 6 Inciso V, p.35). È a partir deste referente legal que a pesquisa se impõe 

como recurso para o aprimoramento da prática profissional do professor. 

Na literatura, por outro lado, a pesquisa aparece também como uma prática fundamental no 

desenvolvimento profissional do professor e no desenvolvimento curricular, exigindo um 

processo que melhor articule teoria e prática educativas. (LUDKE, M, 2003). É assim que a 

metáfora do professor como pesquisador transforma-se em princípio e em proposta a ser 

implementada. Mas, o que se pretende com esse enfoque? Intervir, segundo a mesma autora, na 

atuação do professor para realizar o ensino com foco na aprendizagem do aluno, de modo que 

este possa utilizar-se de variados processos e instrumentos didáticos, desenvolver uma prática 

reflexiva, operar a transposição didática, entre outros desafios (idem, p.27).  

A atribuição desse papel à pesquisa deve-se a mudança de enfoques e paradigmas da prática 

pedagógica centrada nos saberes pedagógicos e epistemológicos que embasam a profissão 

docente (TARDIF, 2002; THERRIEN, 1997). O professor passa a ser visto como alguém que 

produz conhecimentos, utilizando-se de saberes, princípios e normas elaboradas na prática 

profissional. Tal tipo de conhecimento ou sabedoria da prática (LUDKE, 2003, p.29) necessita 

ser preservado e sistematizado. 

A finalidade da formação para a pesquisa e sua relação com o ensino constitui importante 

temática no cenário da formação profissional no ensino universitário, não se restringindo à 

formação do professor de educação básica, enfoque do atual estudo. Persistem indagações se a 

prática de pesquisa desse professor deve sobretudo melhorar suas intervenções educacionais ou 

também gerar novos conhecimentos sobre o ensino e a docência? Outras questões referem aos 

fundamentos teórico-metodológicos, como por exemplo, “... se a pesquisa do professor deveria 

se basear no modelo científico tradicional (sendo assim positivista para alguns) ou se não o 

fizesse seria pouco científica” (LUDKE, 2003, p.30). Em estudo mais recente, Ludke (2009) 

explicita a diversidade de compreensões de pesquisadores formadores de formadores a respeito 

do trabalho de pesquisa de professores da área da educação básica. As divergências decorrem de 

enfoques que privilegiam seja a finalidade desta prática para o professor, o suporte de 

referenciais teóricos e das estratégias de intervenção, ou ainda as condições de realização da 

pesquisa nos diferentes espaços em que atua o professor. 

Adotar a compreensão de que a pesquisa é mediação para a prática reflexiva do professor, 

colaborando para provê-lo de novos conhecimentos sobre o ensino, a aprendizagem, os 

contextos de trabalho, a sua prática permite uma significativa ampliação do debate. A partir do 

consenso de que a pesquisa gera conhecimentos, habilidades e atitudes, que são condições 

específicas para a produção de novos saberes de inovação e competência profissional, a 

pesquisa passa a ter um papel científico e também didático. Como ferramenta a apoiar o ensino, 

pode-se pensar a pesquisa como uma “metodologia de apropriação ativa do conhecimento” 



 4 

(ANDRÉ, M. 2008 p.222) o que significa uma ruptura com formas tradicionais de ensinar e 

aprender.  

Em síntese, busca-se criar uma docência com maior “sensibilidade na observação, uma 

visão mais analítica da realidade, distinção entre as evidências e os pontos de vista, atenção a 

propósitos não explicitados nas práticas e nos discursos...” (idem, p.227), de modo a fortalecer o 

papel mediador do professor nas situações do ensino. 

 

O desafio de integrar ensino e pesquisa na Universidade: a prática docente recria saberes 

e transforma a racionalidade pedagógica 

O pressuposto da relação intrínseca entre formação profissional e prática de pesquisa impõe 

a necessidade de aprofundar como se articula esse binômio no cotidiano da docência 

universitária. Estudos têm mostrado como é frágil essa relação, pois ela não encontra muito 

abrigo na tradição do ensino superior a qual é predominantemente baseada na aula expositiva, 

na ênfase à memória, na pouca autonomia do professor e do aluno, e, na hierarquia da pesquisa 

em detrimento do ensino. São muitos aspectos que parecem reforçar a assimetria entre essas 

duas atividades: ensinar e pesquisar. Recursos financeiros, status acadêmico, mecanismos de 

promoção docente são elementos que favorecem esse divórcio acadêmico. A docência 

universitária também não incentiva que práticas de pesquisa se revertam em cursos mais 

atualizados, em uma maior conexão entre temas e dados de pesquisa dos professores e as 

disciplinas ministradas. O debate sobre o professor pesquisador, como já refereido, pôs em cena 

a grande controvérsia sobre a possibilidade “do desenvolvimento de competências compatíveis 

com o exercício de cada uma dessas funções” (SANTOS 2001).  

Severino (2006) compreende que a formação de um bom professor caminha muito próxima 

à formação de um bom pesquisador.  Therrien e Nóbrega-Therrien (2010), por sua vez, afirmam 

que é necessário legitimar uma prática educativa de ensino integrado à pesquisa e vice-versa, 

“fundamentada em esquemas cognitivos e empíricos”. Esses autores, ao destacar que enquanto a 

pesquisa produz conhecimento e o ensino produz aprendizagem, procuram desvelar alguns 

elementos que favorecem essa articulação. 

 Esta questão aponta a lacuna que os estudos na área tentam responder e para a qual as 

respostas são ainda bastante provisórias. É possível pensar que o professor já se utiliza de 

ferramentas do campo da pesquisa no seu ofício cotidiano? Lembremo-nos de algumas 

operações de pensamento que envolvem o ensinar  tais como : comparação; observação; 

interpretação; busca de suposições; crítica
2
 (ANASTASIOU, M. e PESSATE, L. 2005). Como 

conceber o trabalho do professor em situações comuns do ensino em sala, orientando o aluno 

com processos de aprendizagem fundados num diálogo com experiências de pesquisa? Ou ainda 

utilizando a observação sistematizada para exercer uma crítica sobre os conteúdos do ensino 

veiculado na disciplina? Até que ponto as fronteiras entre ensinar e pesquisar podem se tornar 

tênues e se entrecruzam? O „ensinar procurando’, como dizia Paulo Freire, talvez pode permitir 

encontrar na privacidade do ofício estratégias pouco sistematizadas, mas que merecem o 

reconhecimento e a análise mostrando que a pesquisa auxilia a transformação do ensino. 

 André (2008) destaca o uso da metodologia de investigação em sala de aula como 

estratégia viável para interrelação entre ensino e pesquisa. Diz ainda que trabalhar por 

problemas/questões ou projetos incita novos mecanismos de aprendizagem para todos os 

envolvidos. Therrien e Nóbrega-Therrien (2010) ilustram como outra possibilidade o papel da 

investigação que dá sustentação ao planejamento do professor. O professor que pesquisa, 

                                                
2 Trabalhar o ensino através de perguntas em grau crescente de complexidade, com caráter intencional e 

diversidade de estratégias de aprendizagem.  
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transforma os planos de trabalho, as formas de abordagem dos conteúdos, a sua metodologia de 

ação em aula e pelo mesmo caminho transforma a sua racionalidade de trabalho pedagógico. É a 

racionalidade pedagógica que organiza e dá sentido à reflexão sobre os motivos, os julgamentos 

e as decisões de intervenção, ou seja, sobre os saberes da prática pedagógica (THERRIEN, 

2006). A pesquisa pode favorecer o repensar desta prática do professor na medida em que 

atualiza os seus saberes, permitindo-lhe recria-los.  Estes saberes provenientes do exercício da 

ação e da profissão docente (TARDIF, 2002), os quais o professor articula para enfrentar as 

situações advindas do cotidiano no/para ensino e pesquisa, constituem uma base de 

conhecimentos imprescindíveis à sua ação.  

A pesquisa como atividade reflexiva, na compreensão de Misukami (2002), permite 

reorganizar os saberes e experiências da docência e deste modo ser elemento favorecedor da 

aprendizagem profissional do professor. No entendimento de Enricone (1996, p.53), 

Quando o professor realiza sua pesquisa, assume três papéis: constrói 

a teoria conforme aspectos peculiares às suas circunstâncias, através 

da reflexão, do questionamento e da ação; desempenha o papel de 

planejador de seu ensino, baseado na pesquisa e „ajusta sua prática 

baseado nas conclusões de seu estudo. 

 

Na medida em que examina os conhecimentos que utiliza, as situações requeridas à 

aprendizagem do aluno, os problemas emergentes na sua ação o professor transforma 

positivamente sua prática apoiado em recursos que integram ensino e pesquisa. Essa concepção 

de formação não é alheia à docência universitária. Constitui, contudo para essa instituição 

encarregada da formação profissional inicial, um enorme desafio, qual seja examinar, revisar ou 

reformular permanentemente os seus projetos pedagógicos, bem como as estratégias que têm 

sido utilizadas para implementá-los.   

Estas considerações teóricas iniciais permitiram identificar elementos para fundamentar a 

análise da experiência de um currículo de formação e dos seus docentes no curso de pedagogia 

de uma instituição pública universitária no entrecruzamento das atividades de orientação à 

monografia e o pressuposto da relação ensino e pesquisa. 

 

O papel formativo da monografia no currículo de pedagogia e o novo contexto do ensino 

em pesquisa 

O papel formativo da monografia no currículo do curso de pedagogia na perspectiva de 

integração das práticas de ensino e pesquisa encontra suporte no bojo da reforma curricular, em 

face das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a formação deste profissional. Podemos 

citar alguns aspectos centrais neste currículo em exame. Primeiro, a pesquisa aparece 

diretamente e/ou subliminarmente no perfil desejado dos futuros pedagogos na exigência à 

contextualização dos conhecimentos e na capacidade de utilizar-se de práticas investigativas em 

vários espaços de atuação, como na disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP).  

Em segundo lugar, entre os princípios norteadores da formação mantém-se a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Entre as competências e habilidades a 

pesquisa é recurso central, senão vejamos: capacidade de refletir e investigar a formação 

humana; realizar análises do contexto educacional e a partir destas elaborar propostas de 

intervenção social; por fim, planejar e desenvolver práticas de docência. 

Há ainda o papel considerado “nuclear para integrar toda a dinâmica do currículo de 

pedagogia” que é dirigido à disciplina „PPP. Do ponto de vista da matriz curricular a pesquisa é 

situada em dois núcleos do curso: nos estudos básicos compreende cinco disciplinas 

(metodologia do trabalho científico, pesquisa educacional, monografia I, II e III) e no núcleo de 
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estudos integradores totaliza 8 disciplinas. Além disso, a pesquisa também aparece dentre as 

atividades teórico-práticas de integração curricular. 

 No currículo anterior à reforma de 2008, ano de aprovação e implantação do novo 

currículo, a pesquisa obedecia a uma lógica mais linear. Nele a área de pesquisa era reduzida à 

lógica de introduzir o aluno em aspectos gerais da metodologia científica no início do curso e, 

no final, consolidar a elaboração do projeto de pesquisa e o desenvolvimento da monografia no 

último semestre. Hoje, percebe-se que a pesquisa é integradora do currículo e se associa à 

necessária prática pedagógica ao longo do curso. Esse aspecto significativo se traduz nas 

disciplinas PPP‟s: familiarizar o aluno com a realidade dos sistemas de ensino, dos diferentes 

campos de prática e orientá-los ao longo dessas experiências ao uso de ferramentas de pesquisa 

tais como a observação, registro de relatórios, elaboração de pesquisa-ação, entre outros. A 

monografia deve ser desenvolvida como resultante desse processo duradouro ao longo do curso, 

revelando uma relação mais estreita com temáticas e experiências pedagógicas geradoras de 

produção do conhecimento. Todavia, continua a indagação: o que é a monografia e qual o seu 

papel no curso? 

A monografia, na universidade, se configura como um relatório de pesquisa ou uma das 

modalidades de trabalho de conclusão do curso de graduação significando “a iniciação à 

investigação sistemática e produtiva de conhecimentos” (INÀCIO FILHO, 1995, p.09). Nela, o 

aluno mediado pela ação orientadora de um professor formula uma temática e define um objeto 

de pesquisa, delimitado a determinado campo do conhecimento em que o problema se situa. A 

monografia enquanto objetivo curricular almeja uma produção teórico-metodológica em nível 

de estudos de graduação, assim como uma iniciação aos instrumentos e recursos da pesquisa 

acadêmica.  Por sua vinculação à pesquisa, tradicionalmente foi objetivo importante nos cursos 

de bacharelado. Nos cursos de licenciatura essa prática, mais recente, aparece comumente 

enquanto mecanismo de produção científica e avaliação formativa. Do ponto de vista do 

currículo deve traduzir uma apreensão teórico-empírica do conhecimento veiculado no curso e 

integrar uma aprendizagem voltada à profissão, implicando em domínio de conteúdos, conceitos 

e habilidades.  

 Na formação inicial do pedagogo, em curso de licenciatura, tem destaque o princípio da 

formação para a pesquisa. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura (DCNs - Resolução CNE/CP nº. 1/2006), o currículo deve favorecer aos 

seus estudantes o acesso aos mais diversos tipos de conhecimentos e os estudantes deverão 

trabalhar informações e conteúdos que devem se articular à prática, ou seja, ao exercício da 

profissão. (Art. 3º). A formação do pedagogo deve propiciar o diálogo teoria –prática e neste 

mister, a pesquisa tem lugar proeminente. O vínculo da pesquisa ao ensino passa pelas 

disciplinas da área de metodologia nas quais deve se „ensinar a pesquisar‟.  

Essa dimensão da formação aparece, de modo geral, precária nos cursos de graduação por 

não habilitar adequadamente ao manuseio de ferramentas de pesquisa, embora esse cenário vem 

se transformando sensivelmente. O mesmo fenômeno ocorre nos cursos de pedagogia. Ademais, 

os questionamentos por parte tanto de alunos como de professores referem especialmente ao 

momento da elaboração da monografia. Considerando que todo o percurso da formação se 

reflete neste trabalho, inúmeras indagações referem às estratégias de condução didático-

pedagógica das disciplinas pelos professores, à integração entre as disciplinas da área, o tempo 

exíguo para sua realização e também, de modo especial, as experiências de orientação. 

Em síntese, a monografia gera expectativas de formação para os alunos uma vez que esta 

deve expressar a competência profissional de reflexividade crítica sobre a prática pedagógica 

proposta na nova estrutura curricular de formação. Na realidade dos cursos, os debates de 

reforma prosseguem em torno da monografia e da relação teoria/pesquisa/prática pedagógica. 
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Neste cenário continua em destaque o papel do professor orientador, suas representações de 

pesquisa e de orientação. 

 

A atividade de orientação na literatura disponível 

A orientação à pesquisa para Monografia ou Trabalho de conclusão de curso não tem 

sido preocupação freqüente de trabalhos de investigação em educação. Ao se discutir as 

implicações e resultados da formação em pesquisa na universidade, em geral é nos cursos de 

pós-graduação que se sobressai o espaço privilegiado dessa prática, considerando-se a 

hierarquia que o modelo universitário traçou para o ensino e para a pesquisa.  

Estudos recentes têm investigado os processos de orientação, apontando como essa 

atividade necessita „ser aprendida‟. Entre os aspectos que sobressaem em tais estudos estão: a 

constituição pessoal e profissional do sujeito orientador, o processo de internalização e os 

modos de ser orientador, os códigos de conduta e a expectativa gerada pela atividade 

(MARINELLI et alli, 2010); a interação orientador-orientando e os desafios ao trabalho do 

orientador, (BETTY, C.B. et all, 2010); as tensões referentes às condições institucionais e às 

relações interpessoais, o binômio dependência-autonomia na relação orientador-orientando 

(CONTI, C. A.M et alli, 2010). 

Bianchetti e Machado (2006) reconhecem a pouca atenção dispensada ao processo de 

orientação e acrescentam que orientar implica em “uma relação singular e intersubjetiva (...) de 

peculiar riqueza e complexidade” que, por se configurar como um “processo de criação 

intelectual-científico”, não pode ser reduzido ao campo de metodologia.  

Os autores afirmam a importância do orientador na formação dos pesquisadores, a 

despeito do desconhecimento dos processos, estratégias e dificuldades próprias do orientar, 

devido à tradição da privacidade que parece marcar com os selos de “segredo, cumplicidade, 

culpa, castigo e perdão”, as relações entre orientador e orientandos. Dizem ainda os autores que, 

para além dos títulos que credenciam os docentes a orientar, esta atividade especializada é 

realizada, também, sobre bases intuitivas, que necessitam sair do “obscurantismo”, 

especialmente para perceber as nuanças entre um bom professor, um bom pesquisador e um 

bom orientador, 

por que um excelente professor não se torna automaticamente um 

pesquisador? Ou, por que um bom pesquisador não é necessariamente 

o melhor orientador? Ou ainda, por que nem todos os orientandos de 

um reputado orientador levam a termo suas teses, e não 

necessariamente o fazem com a competência esperada? (2006, p.20) 

 

É como atividade complexa que orientar se configura em uma rica e invisível trama 

entre saber-pesquisar e saber-ensinar. Ao enfrentar necessidades didático-pedagógicas próprias 

à orientação, os „docentes–pesquisadores-orientadores‟ necessitam articular teoria e prática, 

leitura/escrita/autoria, autonomia e colaboração, ensinar a aprender/pesquisar.  

 

A prática de orientação à monografia: considerações  

A partir do estudo de campo delinearam-se algumas análises preliminares que esboçam 

a compreensão dos professores orientadores de trabalhos de monografia frente ao tema. A 

abordagem metodológica tomou como referencial a etnometodologia (COULON, 1995) visando 

ao mapeamento de narrativas e sentidos vivenciados pelos sujeitos frente ao tema. Foi realizada 

inicialmente uma reunião de grupo focal e a seguir o mapeamento da relação dos professores 

com a pesquisa a partir de estratégias diferenciadas. Utilizou-se para a aproximação com os 

professores um questionário, o exame do curriculum lattes-CNPQ, o exame da programação 
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didática do curso e as “conversas informais”. A seguir foram observadas sessões de 

apresentação das monografias com o registro das intervenções dos docentes nas bancas. E 

finalmente, foram realizadas entrevistas com informantes-chave que a pesquisa apontou.  

Constataram-se inicialmente uma diferenciação no perfil dos docentes e nas percepções 

e práticas de orientação adotadas. Professores experientes e com maior titulação revelam ter 

desenvolvido uma trajetória mais próxima à pesquisa científica, alargando o tipo de atividade 

docente que tende a ser mais variada. Entre os docentes com maior titulação e atividade efetiva, 

alguns se dividem entre o ensino na graduação e na pós-graduação (especializações e mestrado), 

na participação ou liderança de grupos de estudo e pesquisa, e na orientação de monografias e 

de iniciação científica.  

A participação do docente em grupos de pesquisa configura uma prática de importante 

aprendizado no campo da orientação/supervisão de alunos iniciantes na pesquisa. Professores 

que se dedicam predominantemente à graduação sem inserção na pós-graduação dividem-se 

entre o ensino, as orientações e funções administrativas, notando-se, nos últimos semestres, a 

procura de participar de grupos de estudo e pesquisa. No caso dos docentes com experiência 

inicial em pesquisa, menor titulação e sem inserção na pós-graduação, a orientação na 

graduação é, em muitos casos, o que lhe permite vivenciar a pesquisa e, diretamente, já 

ensinando a pesquisar.  

Questionados quanto ao papel da orientação, os docentes afirmam que é uma  

oportunidade privilegiada para articular teoria e prática, possibilitando experimentar novas 

metodologias de pesquisa e desenvolver melhor interlocução com os alunos. Nota-se uma 

divergência na percepção destes sobre a contribuição da orientação para a sua formação. Para 

alguns, esta atividade subsidia o desenvolvimento intelectual e profissional do aluno; para 

outros, é oportunidade para uma interlocução entre professor/aluno, seus conhecimentos e 

necessidades de aprendizagem. 

Segundo os docentes, as disciplinas têm um papel importante para desenvolver o 

“prazer de aprender” e de escrever, aspectos indispensáveis à elaboração de pesquisas e de 

monografias. Nas duas atividades, “transmitem-se experiências e é possível desenvolver um 

caráter investigativo”. Essa atitude investigativa, “alteraria os modos de orientar a monografia e 

ministrar as disciplinas”, diz uma das professoras. Porque com a orientação o professor 

desenvolve maior sensibilidade e estratégias diante da leitura, da escrita, da capacidade de 

elaborar perguntas dirigidas ao conteúdo que leciona e à realidade profissional dos estudantes 

em formação. Assim, uma das professoras afirma que aprende muito com a orientação como 

melhor ensinar. 

Compreende-se que a aprendizagem da orientação dá-se em contexto situado, 

caracterizando-se pela compreensão do cenário, as dificuldades encontradas e a própria 

demanda de orientação.  

Para os professores a monografia gera problemas relativos ao tempo para orientar enquanto 

para o aluno traduz-se em dificuldades de elaboração e de domínio teórico. Por um lado, os 

professores afirmam que há um nível de exigência irreal sem, contudo ter clareza quanto a essas 

exigências já que lhes faltam critérios de acompanhamento e de avaliação que pudessem servir 

de balizas ao seu trabalho do orientador. Quanto às dificuldades do aluno em leitura e escrita, os 

professores buscam estimular práticas de leitura e produção de artigos, bem como outros tipos 

de produção escrita. Continuam sem esclarecimento o modo como os professores intervém na 

leitura e escrita, se a grande maioria destes não tem formação específica para isso? Um segundo 

aspecto identificado diz respeito ao desconforto gerado pela variabilidade temática que 

desinstala o professor e cria necessidades inéditas e imediatas para aprender. Há uma distância 

entre as temáticas de formação, os interesses dos professores e os temas/problemas das 
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monografias dos alunos. Perduram as indagações e debates se e como os professores devem se 

ajustar aos temas e demandas dos alunos ou se os alunos devem se ajustar às possíveis linhas de 

investigação dos professores.  

Os professores orientadores opinam quanto às exigências de investimento que pode ser de 

ordem teórica, afetiva, didática. Para alguns, a orientação constitui um investimento de ordem 

essencialmente teórica, ou seja, dominar o conhecimento sobre o assunto; para outros, é de 

ordem relacional, de mediação, portanto com caráter didático-pedagógico em que o orientador 

socializa e discute, partilhando conhecimentos, atitudes e práticas de pesquisa com os alunos.  

Chama atenção o fato que a atividade de orientar é alterada ao longo da trajetória do 

docente, podendo influenciar no modo de conceber/ministrar as suas aulas.  

Cada orientação é única. Vou ao longo do tempo vendo o que 

funciona melhor para cada um. Mas começo e reforço o problema da 

pesquisa, o quê quer mesmo pesquisar? Então partimos para as 

leituras e depois para a pesquisa de campo. Insisto muito na leitura, 

invisto, empresto, compro livro. Cada investimento é específico. 

(Professora) 

 

Ainda importa referir que determinadas habilidades, a disponibilidade para orientar e a 

motivação parecem fatores essenciais do desenvolvimento da capacidade de rever a própria 

prática e aprender com ela. Como diz um dos relatos,  

Para mim a monografia é um investimento intelectual e afetivo. Vejo 

assim em relação ao aluno e em relação a mim. Tenho certo 

incômodo com a falta de maturidade em relação à questão da 

pesquisa, precisando muitas vezes discutir o interesse dele pelo tema, 

a relação deles com o tema. Mas vejo um ganho para mim, a 

possibilidade de estudar um pouco mais, a partir dos temas e 

problemas deles. Leio mais, faço pesquisa bibliográfica, preciso 

estudar para orientá-lo. Percebo as dificuldades deles, trocamos 

experiências, aprendo também (Professora). 

 

Outro relato aponta a falta de motivação e a variabilidade temática como fatores 

limitantes da orientação: 

Primeiro o contexto dos professores e dos alunos. Os professores não 

dizem sua área para os alunos e vem vários temas que eu não estudei, 

nem tive formação. Não tenho motivação para estudar os temas que 

não me interessam, não consigo por isso ver ganhos na orientação em 

matéria de aprendizagem para mim. É desmotivante orientar assim. 

(Professora). 

 

Outra competência para a orientação diz respeito à necessidade didática de desenvolver 

habilidades para transmitir o “como fazer” e para revisar o trabalho produzido pelo aluno. É 

essencial ter uma noção da sistematicidade da pesquisa assim como ter disposição para partilhar 

sua experiência como pesquisador, fatores condicionantes da competência para orientar. No 

tocante aos conhecimentos necessários e às experiências relevantes aos docentes para orientar, 

estes destacam: a formação em nível de pós-graduação; a participação anterior em grupo de 

pesquisa; ter vivenciado  outra relação de orientação; a oportunidade atual de conviver com  as 

necessidades de aprendizagem dos alunos na monografia. Na oportunidade os professores 

demonstram o quanto se aprende a orientar com outros. 
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Quase todos os docentes relatam uma trajetória na relação com a pesquisa e, nesta, 

citam a monografia enquanto oportunidade de relacionar-se com a pesquisa. Essa experiência se 

afigura como necessária à atividade atual de orientação: orienta quem fez (perspectiva prática) e 

quem sabe (perspectiva teórica).  

Um importante „ganho‟ nas atividades de orientação se manifesta no desenvolvimento 

de maior agilidade na produção acadêmica e na sistematização das atividades docentes. Esta 

posição, patente no discurso de uma das professoras, é contrariada pela prática da maioria dos 

professores que não registram o seu repertório de ações de orientação, tarefa indispensável à 

reflexão sobre a prática. Essa dificuldade atravessou a pesquisa, conduzindo a conversas 

informais sobre as estratégias didático-pedagógicas da relação ensino e pesquisa de modo a 

sensibilizar os professores a atentarem para este aspecto na orientação.  

Constatou-se um consenso relativo à importância do mapa da orientação. Os 

professores seguem um roteiro semelhante tendo seu trabalho dividido em fases que vão da 

redefinição do problema à definição das leituras e culminando com a revisão do texto escrito. 

As experiências de orientação e os modos diferenciados de ação entre os professores convergem 

para explicitar um mapa das etapas que dê seqüência à atividade de orientação, ou seja, os 

orientadores precisam assegurar para si um modo de trabalhar mais estável para ter domínio do 

seu trabalho e ajustar as orientações ao andamento do aluno. Alguns trabalham, por exemplo, 

com a metáfora do esqueleto, ou seja, compor um sumário e escrever uma introdução dando 

direção ao trabalho para perceber a noção do que será o trabalho completo; outros orientadores 

permitem mais liberdade em acordo com a produção do aluno, o que pode ter várias 

implicações. 

Os dados apresentados neste relato demonstram o quanto orientar é uma atividade 

complexa porque lida com fatores múltiplos e variados. Investigar essa problemática constitui 

um empreendimento desafiante e atual que gera questões pertinentes à universidade, ao 

currículo, aos professores e alunos, sujeitos de formação em contextos situados e diferenciados 

de aprendizagem. 
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