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“Deve-se escrever da mesma maneira como 
as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. 
Elas começam com uma primeira lavada, 
molham a roupa suja na beira da lagoa ou 
do riacho, torcem o pano, molham-no 
novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, 
ensaboam e torcem uma, duas vezes.  
Depois enxaguam, dão mais uma molhada, 
agora jogando a água com a mão. Batem o 
pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais 
uma torcida e mais outra, torcem até não 
pingar do pano uma só gota.  
Somente depois de feito tudo isso é que elas 
dependuram a roupa lavada na corda ou no 
varal, para secar. Pois quem se mete a 
escrever devia fazer a mesma coisa. A 
palavra não foi feita para enfeitar, brilhar 
como ouro falso; a palavra foi feita para 
dizer.” 

  

 
Graciliano Ramos (1948)   
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RESUMO 

 

Uma das preocupações mais recorrentes de professores no Ensino Superior 

atual é a produção dos gêneros elaborados nesse âmbito, especialmente os 
que se configuram como trabalho de conclusão de curso, como monografia, 
dissertação e tese. Partindo dessa perspectiva, e com vista a compreender os 

processos discursivos envolvidos na produção do gênero monografia no 
âmbito universitário, objetivamos, na presente tese, analisar discursos de 
professores e de alunos sobre o processo de produção da monografia no 

Curso de Letras, considerando a orientação, a escritura e as especificidades 
deste gênero. Para alcançarmos esse objetivo, tomamos por fundamentação 

teórica os estudos bakhtinianos em interface com a Linguística da 
Enunciação, com os fundamentos da Análise Textual dos Discursos de Adam 
(2010) e, por fim, com os estudos sobre a produção textual no ensino 

superior. A pesquisa pauta-se em uma abordagem qualitativa, com base em 
procedimentos etnográficos de geração de dados, a saber: a realização de 
observações in loco, assim como a aplicação de questionários com perguntas 

abertas para 10 (dez) alunos e 06 (seis) professores do Curso de Letras. A 
análise dos discursos dos sujeitos selecionados revela que: (i) a produção e a 

orientação da monografia são formas de ação pela linguagem que precisam 
ter em conta, quando de sua execução, a liberdade de escolha do aluno 
como princípio da produção da monografia, bem como o maior envolvimento 

de orientador-orientando com vista a melhorar a qualidade da produção, 
dentre outros; (ii) há a necessidade de uma articulação entre o projeto de 

pesquisa e a monografia, considerando-se o trabalho de orientação, que deve 
partir no nascimento do projeto de pesquisa; (iii) são muitos os papeis 
atribuídos em discursos de professores e alunos para as funções de 

orientador e de orientando, de maneira que ambos veem atribuições comuns 
tanto nos discursos de alunos quanto nos discursos dos professores; (iv) os 

discursos de professores e alunos indicam ainda assumirem, em alguns 
casos, a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo das proposições-
enunciados, bem como mostram que as vozes dos manuais de metodologia e 

das normas institucionais estão intrinsecamente subjacentes ao processo de 
produção da monografia. Portanto, concluímos que essa investigação tem 
muito a contribuir com o ensino de produção textual na universidade, 

especialmente da monografia de final de curso, bem como para o 
desenvolvimento de pesquisa nesse âmbito, principalmente como foco na 

questão da orientação de trabalho no ensino superior. 
 
 
Palavras-chave: produção da monografia; discursos de professores e estudantes; 
gênero monografia; orientação; Curso de Letras. 
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ABSTRACT 

 

A current worry in the teaching process at the university these days is text 

production process and genres produced there, especially those kind of 
writing that is concerned to course conclusion such as monograph, 
dissertation and thesis. From this perspective and considering our aims at 

understanding discursive process involved in the production of monograph 
genre at the university we want to analyze teachers’ and students’ 
discourses about the productive process of monograph in Letras Course, 

considering the guide, writing and specific aspects of that genre. To get the 
aims, we took as background theory the studies by Bakhtin linked to 

Utterance Linguistics with foundation concepts in Discourse Text Analysis 
by Adam (2010), and finally the studies developed about text production at 
college. This way, this work is based on a qualitative research and in data 

ethnographic procedures, they are: the observation in locus, as well as the 
application of questionnaires with opened questions to ten students and six 
teachers from Letras Course. The discourse analysis from the subjects reveal 

us that: i) the monograph production and the guidance are form of act by 
language, that need take into account  in its development: students free 

chose as a principle in writing monograph, as well as a wide involvement 
between the teacher and the student in a sense to turn the writing better, 
among other aspects; (ii) there is a need to articulate monograph project and 

the text produced, considering that the guide process comes from a project 
written before; (iii) there are a number of role  to discourses by teachers and 

students to the function of student and guide teacher, in a way that both 
can see the same assumptions in teachers’ and students’ discourses; (iv) 
teacher’s and students’ discourses show that they assume the utterance 

responsibilities by the content of utterances proposed, they also show the 
voice from methodology guidebooks to monograph texts. So, we conclude 
that this research has some contributions to teach writing production at the 

university, especially to monograph in the ending of the courses. It can also 
be helpful in developing research in this area, mainly at the question about 

guide final works at college.  
 
Key words: monograph production, teachers’ and students’ discourses, 

monograph genre, guidance, Letras Course. 
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RESUMEN 

 

Una de las preocupaciones más recurrentes actualmente en la Enseñanza 
Superior es la producción de géneros elaborados en este ámbito, 
especialmente los que se configuran como trabajo de conclusión de curso, 

como monografía, disertación y tesis. Desde esa perspectiva, y con fines a 
comprender los procesos discursivos involucrados  en la producción del 
género monografía en el ámbito universitario, objetivamos, en la presente 

tesis, analizar discursos de profesores y de alumnos sobre el proceso de 
producción de la monografía en el Curso de Letras, llevando en 

consideración la orientación, la escritura y las especificidades de éste género. 
Para el alcance de ese objetivo, tomamos como por fundamentación teórica 
los estudios bakhtinianos en interface con la Linguística de la Enunciación, 

con los fundamentos de la Análisis Textual de los Discursos de Adam (2010) 
y, por fin, con los estudios sobre a producción textual en la enseñanza 

superior. Así, la presente pesquisa se pautó en un abordaje cualitativo, 
basado en procedimientos etnográficos de generación de datos, a saber: la 
realización de observaciones in loco, así como la aplicación de cuestionarios 

con preguntas abiertas para 10 (diez) estudiantes y 06 (seis) profesores del 
Curso de Letras. El análisis de los discursos de los sujetos seleccionados 

revela que: (i) la producción y la orientación de la monografía son formas de 
acción por el lenguaje que necesitan tener en cuenta, cuando de su 
ejecución, la libertad de elección del alumno como principio de la producción 

de la monografía, así como el mayor envolvimiento de tutor-tutorado con 
fines a mejorar la calidad de la producción, entre otros; (ii) existe la 
necesidad de una articulación entre el proyecto de pesquisa y la monografía, 

llevando en consideración el trabajo de orientación, que debe partir del 
nacimiento del proyecto de pesquisa; (iii) son muchos los papeles atribuidos 

en discursos de profesores y alumnos para las funciones de tutor y tutorado, 
de manera que ambos vean a las atribuciones comunes tanto en los 
discursos de alumnos cuanto en los discursos dos profesores; (iv) los 

discursos de profesores y alumnos indican aún que se asume, en algunos 
casos, la responsabilidad enunciativa por el contenido de las proposiciones-
enunciados, así como muestran que las voces de los manuales de 

metodología y de las normas institucionales están intrínsecamente 
subyacentes al proceso de producción de la monografía. Por lo tanto, 

concluimos que esa investigación tiene mucho que contribuir con la 
enseñanza de producción textual en la universidad, especialmente de la 
monografía de fin de curso, así como para el desarrollo de pesquisas en este 

ámbito, principalmente con foco en la cuestión de la orientación de trabajo 
en la enseñanza superior.  

 

Palabras-clave: producción de la monografía; discursos de profesores y estudiantes; 
género monografía; orientación; curso de Letras. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

No decorrer das últimas décadas, as investigações situadas nas áreas 

da Linguística e da Linguística Aplicada, têm revelado uma atenção especial 

para o estudo da prática de produção de textos na academia, com foco em 

aspectos sociodiscursivos inerentes às práticas sociais de uso da linguagem. 

Observando o interesse por estudos nessa linha de investigação, configura-

se como o foco de preocupação, nesta pesquisa, um estudo acerca dos 

discursos de alunos e professores sobre o processo de elaboração da 

produção do gênero monografia. 

O direcionamento dessa pesquisa para o âmbito dos estudos sobre 

produção de textos deve-se ao crescente interesse pelo desenvolvimento de 

pesquisas cujo objeto é o ensino de línguas, tendo como unidade o texto, 

principalmente, as práticas de produção textual na Educação Superior. 

Graças a essas investigações, muitas mudanças qualitativas em torno das 

questões curriculares têm ocorrido na Educação Básica e no Ensino 

Superior, como, por exemplo, a elaboração dos livros didáticos que devem 

privilegiar o texto como objeto de ensino; a elaboração das diretrizes 

curriculares, entre outros, interferindo diretamente no ensino da leitura e da 

produção de textos que se efetivam na Educação Básica e nas novas 

matrizes curriculares dos cursos de licenciaturas.  

Nesse sentido, a produção textual constitui preocupação na educação 

superior e objeto de pesquisa, já que se constitui como produto que reflete a 

preocupação de professores em tornar a prática de produção textual uma 

atividade mais dinâmica e prazerosa, tendo em vista a existência de 

diferentes conflitos: de um lado, os estudantes reclamam do modo como é 

conduzido o processo de escrita; do outro, os professores levantam o coro 

sobre a baixa qualidade dos textos dos alunos e sobre a dificuldade na tarefa 

de produzir texto (Cf. DOLZ et al, 2009; MOTTA-ROTH e HENDGES, 2009; 

SILVA e BESSA, 2011; GUEDES, 2009, entre outros)  
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Esses conflitos surgem porque parece que muitos estudantes não 

compreendem ainda que a produção textual é uma prática diferenciada e 

que necessita de constantes orientações e de muitas idas e voltas ao texto, 

antes de uma escrita final. Outro aspecto a ser assinalado é que a produção 

de determinados gêneros acadêmicos requer a leitura de outros textos, já 

que a escrita acadêmica exige, em geral, embasamento teórico por parte do 

estudante, ou seja, sua escrita passa a exigir a constante referência a textos 

de outros autores. 

Diferentemente da redação exigida na escola no Ensino Médio, a 

produção escrita de gêneros próprios da esfera acadêmica é um processo que 

requer muito mais do estudante, pois se configura, muitas vezes, como uma 

atividade que visa, por exemplo, a apresentar resultados de pesquisas, 

vislumbrando, pois, a oportunidade de divulgar ideias e conceitos. Esse é o 

caso da elaboração do gênero monografia, que é decorrente de um trabalho 

de pesquisa e de várias leituras, implicando que o estudante reflita sobre o 

saber fazer e um saber dizer (MATENCIO, 1997; 2005), uma vez que esse 

aluno sente necessidade de saber articular seu discurso ao discurso do 

outro. Essa necessidade de saber articular seu discurso ao discurso do outro 

se configura como uma premissa do texto acadêmico e, principalmente, do 

gênero monografia. Por isso, nesse nível, é necessário o acompanhamento 

sistemático por parte de um professor, dada à especificidade desse gênero 

(PEREIRA, 2009).  

Sobre isso, Ramires (2003) aponta que no universo acadêmico, que é 

uma das instâncias mais exigentes na escrita de textos, a produção do 

estudante também apresenta muitos problemas, uma vez que são solicitados 

gêneros específicos desse contexto com normas e convenções 

comunicativas/pragmáticas estabelecidas por essa esfera discursiva, antes 

desconhecidas por parte dos estudantes.  

Com base em resultados de trabalhos anteriores (PEREIRA, 2007) e na 

busca de compreender o processo de elaboração da monografia, propomo-

nos, neste trabalho, a investigar  discursos de professores e alunos sobre a 

produção da monografia. Acreditamos, pois, que, por meio desses discursos 

iremos compreender como se desenvolve a produção do gênero monografia, 
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considerando papeis/funções1 dos sujeitos envolvidos na escritura desse 

texto. Além disso, tais discursos podem nos indicar o modo como o 

estudante recebe as orientações e o modo como os professores-orientadores 

direcionam a orientação, dando indícios da forma como ambos operam na 

produção da monografia. 

Nesse sentido, entendemos que compreender esses discursos sobre a 

produção da monografia no ensino superior é uma forma de conhecer, 

caracterizar esse gênero, bem como de apontar direcionamentos que possam 

contribuir diretamente para o entendimento de como definir os papéis 

desses sujeitos envolvidos nessa produção.  

Para a produção de textos científicos na academia, o estudante 

durante o processo de escrita, em geral, dispõe de um interlocutor que é o 

orientador, cuja função o próprio nome já evoca: orientar o pesquisador no 

desenvolvimento do trabalho, sobretudo, quando da produção escrita, 

oferecendo sugestões, apontando falhas, entre outras tantas tarefas. Esse se 

constitui como figura fundamental para a efetivação do trabalho, já que todo 

o trabalho de produção deve ser por ele verificado, isto é, o professor-

orientador deve compartilhar as dificuldades e os avanços do estudante, 

portanto, é também de sua responsabilidade a produção da monografia. 

Ressaltamos, que no que concerne ao lócus do nosso objeto de pesquisa, o 

Curso de Letras/CAMEAM, o estudante dispõe, ainda, de outro(s) 

interlocutor(es) que é(são) o(s) professor(es) das disciplinas Seminário de 

monografia I e II. Além desses interlocutores, o estudante deve envolver-se 

com outros, que são os autores/fontes, com os quais estabelecem diálogo, 

pois a prática de produção desse gênero implica a referência a outros 

autores para construir um texto, sendo, portanto, esses outros autores que o 

estudante dispõe para construir a monografia que são, também, seu 

interlocutor. 

Ressaltamos que, ao ingressar na esfera científica, o aluno de Letras 

precisa se constituir como um leitor crítico dos seus próprios textos, até 

porque a própria construção do texto acadêmico é, em si, um trabalho que 

                                                 
1
 Com base em estudos como o de Roldão (2007), usamos os termos papel e função como 

sinônimos, uma vez que ambos dizem sobre atribuição, desempenho, posição que o 

professor ocupa dentro de uma instituição, de uma sala de aula.  
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exige, dentre outros aspectos, fundamentação teórica, precisão, clareza, 

correção, atitude crítico-reflexiva. (Cf. SANTOS, 2001). Mais precisamente, 

evocamos as máximas de Grice (1982) que tão bem se prestam à modalidade 

escrita, são elas: (i) quantidade – diz respeito à quantidade de informação 

que se espera que o produtor apresente no texto, de modo que seja suficiente 

para compreensão; (ii) qualidade – diz respeito ao  princípio de verdade e aos 

aspectos necessários para acreditar ser verdadeira a informação dada. Essa 

máxima pode ser traduzida também em duas formas: (1) não informe aquilo 

que você acredita ser falso; 2) não informe aquilo para o qual não possa 

fornecer evidências suficientes; (iii) relação – diz respeito à informação 

pertinente ao objeto do assunto discutido no texto, pois uma informação mal 

colocada pode gerar problemas de compreensão; (iv) modo – esse é um 

princípio de cooperação que deve ser estabelecido entre escritor e leitor, afim 

de evitar obscuridade; ambiguidades no texto. 

Escolhemos focalizar o gênero acadêmico monografia porque esse 

gênero constitui-se como um dos trabalhos mais solicitados no ambiente 

acadêmico, uma vez que a grande maioria das instituições de ensino 

superior, seja privada, seja pública, exige a monografia como trabalho de 

conclusão de curso – TCC. Entendemos que a monografia, além de ser um 

recurso eficiente para o contato com o saber científico, implica o domínio de 

vários gêneros discursivos que constituem práticas de diversas atividades 

acadêmicas, como resumir, resenhar e fichar. 

A produção de um trabalho monográfico é uma tarefa que exige muito 

do estudante, pois representa um processo de escrita mais elaborado, de 

constantes idas e voltas ao texto-fonte, a fim de garantir a fidelidade às 

palavras dos autores referenciados, de dar sustentatibilidade ao discurso em 

construção, de interpretar o discurso citante e a assunção ou não da 

responsabilidade enunciativa. Por isso, a produção da monografia necessita 

de um trabalho de orientação comprometido por ambos os sujeitos 

envolvidos nesse processo, já que o estudante precisa saber articular o seu 

discurso ao discurso do outro, sem perder de vista seu estilo e a função do 

gênero. 
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A produção escrita na academia representa papel fundamental para 

construção do estudante enquanto futuro pesquisador e se constitui como 

iniciação à produção do conhecimento, pois é na graduação que se espera 

que o estudante comece a dar os primeiros passos na pesquisa. Além disso, 

a monografia, em muitos casos, configura-se como o único trabalho de 

pesquisa2 realizado na graduação, mesmo com o incentivo da Associação 

Nacional da Pesquisa na Graduação em Letras (ANPGL) e do Programa de 

Bolsa de Iniciação a Pesquisa Científica (PIBIC), que em alguns casos, conta 

com auxilio financeiro de agências de fomento à pesquisa como, por 

exemplo, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), entre outras. Com isso, acreditamos que estudar esse gênero é uma 

forma de contribuir para a qualidade e disseminação da produção do 

conhecimento que emerge da graduação, que possibilitando ao estudante o 

acesso à iniciação científica, bem como a divulgação do trabalho e, 

possivelmente, a criação, por parte das Instituições de Nível Superior (IES), 

através de eventos como Fórum Acadêmico de Letras3, de um concurso 

nacional de monografia em Letras, como acontece em outras áreas4. 

Nosso interesse em compreender a produção da monografia por meio 

de discursos de professores e estudantes de nível superior justifica-se pela 

constante necessidade de melhoria da qualidade da escrita do aluno 

universitário, especialmente, no que tange as práticas de produção textual 

empreendidas nesse espaço, como apontam pesquisas desenvolvidas por 

Matêncio (1997, 2005), Motta-Roth (2006, 2010, 2011), Rodrigues (2010), 

entre outras. Ademais, outras pesquisas (BESSA, 2007, 2010; PEREIRA, 

2007; BERNARDINO, 2009) apontam que o foco na manifestação do uso do 

discurso do outro em monografias de graduação, produzidas por 

alunos/produtores do curso de Letras, em fase de conclusão de curso, 

revelaram que a produção de gêneros acadêmicos necessita de um momento 

de reflexão sobre o “saber dizer e o saber fazer” para que, assim, a escrita 

                                                 
2
 Isso em IES que solicitam a monografia como TCC. 

3 É um evento de nível nacional para graduandos de Letras, promovido pela ANPGL desde o 

ano 1990. 
4 Assim como o Concurso Nacional de Monografia promovido anualmente pelo Congresso 

Nacional de Administração (CONAD). 
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científica de alunos na academia não se limite apenas à transcrição do 

discurso do outro, mas ao estabelecimento de um diálogo com o outro. 

Justificamos, ainda, o interesse pela investigação em função do 

fortalecimento dos estudos ligados aos grupos de pesquisa, a saber: o Grupo 

de Pesquisa em Análise Textual dos Discursos, na linha de pesquisa Estudos 

Linguístico do Texto e o Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto – 

GPET, na linha de pesquisa Estudos da produção, organização e 

funcionalidade do texto, especialmente, através das pesquisas desenvolvidas 

no âmbito do GPET, por exemplo, a pesquisa “O ensino e a produção de 

textos acadêmico-científicos em discursos de professores e alunos dos 

cursos de Letras e de Pedagogia” (PEREIRA, 2012); assim como com a 

pesquisa “A responsabilidade enunciativa em artigos científicos produzidos 

por estudantes de Letras” (BERNARDINO, 2011), financiada pelo CNPq, 

dentre outros trabalhos desenvolvidas pelo Departamento de Letras, do 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte.  

Ademais, acreditamos nas contribuições que uma pesquisa dessa 

natureza pode provocar, como possíveis avanços diretamente na nossa 

prática enquanto professora da disciplina Orientação e estágio 

supervisionado e, principalmente, das disciplinas Seminário de Monografia I 

e II. Isso refletirá, por sua vez, no próprio estudante que poderá reconhecer 

tais disciplinas com menos angustia, dada a necessidade da produção de 

relatório e monografia. 

Acreditamos que as dificuldades que se apresentam por meio de 

diferentes estudos (HAGUETE, 2006; MARQUES, 2006; ZILBERMAN, 2006; 

BAGNO e REIS, 2011) sobre a produção da monografia são indícios da falta 

de um trabalho interativo mais articulado e sistemático entre estudante e 

professor(es)/orientador(es), bem como do reconhecimento da funcionalidade 

e do propósito comunicativo do gênero monográfico e dos papéis dos 

interlocutores envolvidos no processo de escrita desse gênero. 

Nesse sentido, compreendemos que entender a produção da 

monografia configura-se como uma excelente oportunidade de contribuir 

com ensino de produção de textos na academia e na melhoria da interação 
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entre estudante e professor/orientador, pois pesquisas recentes demonstram 

que o estudante parece não receber as orientações do professor necessárias 

à produção da monografia, já que a produção escrita desses 

alunos/produtores indicam a ausência de um trabalho orientado (Cf. 

PEREIRA, 2007; ELICHIRIGOITY, 2011).  

Por isso, acreditamos que uma pesquisa dessa natureza é 

extremamente necessária, tendo em vista que os resultados de estudos sobre 

produção na academia têm revelado o caráter da problemática em torno da 

escrita no ensino superior, principalmente, em trabalhos de conclusão de 

curso. Assim, nesse âmbito, destacamos, ainda, outros estudos, como, por 

exemplo, o de Almeida (2011) que investiga a singularidade na escrita de 

monografias, de dissertações e de teses; o de Figueiredo e Bonini (2006) que 

analisa uma experiência de ensino de produção textual acadêmica escrita, 

surgida a partir da observação da dificuldade de muitos mestrandos em 

ingressar no discurso acadêmico em termos práticos; o de Bagno e Reis 

(2011) que analisa a reescrita de textos produzidos por estudantes da 

Universidade de Brasília; o de Gois (2010) que analisa enunciados de três 

gêneros discursivos acadêmicos (monografias de graduação e de 

especialização, dissertações de mestrado e teses de doutorado), situando-os 

na enunciação; o trabalho de Fiad (2011) sobre escrita na universidade, cujo 

objetivo é observar, a partir dos Novos Estudos do Letramento, o que 

estudantes universitários dizem sobre suas escritas, mais especificamente, 

como suas escritas são vistas em confronto com o que é esperado no 

contexto acadêmico.  

Dentro desse quadro de trabalhos, destacamos outros estudos que, 

apesar de não discutirem diretamente sobre produção textual na academia, 

contribuem para o entendimento da função do orientador e das discussões 

que envolvem essa relação entre produção escrita e orientação. Nesse 

sentido, estudos como o de Quixadá-Viana e Veiga (2011), que examina as 

implicações da relação orientador-orientando, no processo de elaboração de 

dissertações e teses em cinco Programas de pós-graduação da UnB; o de 

Haguette (2006), que discute sobre a incompetência metodológica do 

orientador de dissertações e teses e seu relacionamento com o aluno; o de 
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Machado e Lehmkuhl (2011) que analisa depoimentos de 10 orientadores 

sobre os obstáculos ao processo de orientação, e o de Elichirigoity (2011), 

que reflete acerca da escrita na universidade e uma suposta (des)orientação 

dada pelos manuais para a produção da monografia, enquanto trabalho de 

conclusão de curso, observando as noções de monografia e a orientação 

dada para sua escrita. 

Acreditamos que nossa investigação tem muito a acrescentar sobre a 

produção escrita na academia, uma vez que nos propomos a enfocar, neste 

trabalho, aspectos que envolvem a prática de produção textual acadêmica, 

observando o papel do estudante e do professor/orientador, pois partimos da 

hipótese de que muitas das dificuldades que ocorrem nesse processo, no que 

se refere ao gerenciamento enunciativo de vozes, estão ligadas diretamente 

aos papeis do professor-orientador e do orientando e a própria função 

comunicativa do gênero monográfico, pois, percebemos (PEREIRA, 2007; 

BESSA, 2011; BERNARDINO, 2007) que o estudante desconhece ou ignora a 

função e as especificidades do gênero.  

Esperamos que os resultados obtidos com este estudo nos permitam 

compreender e explicar a produção da monografia para que, a partir disso, 

possamos pensar formas alternativas de intervenção, no sentido de provocar 

um redimensionamento no ensino de produção de gêneros acadêmicos e nas 

práticas de produção escrita exercidas na universidade, bem como estimular 

a emergência de outras pesquisas. 

Considerando o exposto, a presente investigação traz a seguinte 

questão geral de pesquisa: Como se constitui discursivamente o processo de 

produção da monografia no Curso de Letras, considerando a orientação, a 

escritura e as especificidades do gênero? Como desdobramento dessa 

questão mais geral, estabelecemos questões mais específicas, a saber: 

 

 Como professores e alunos concebem a orientação de uma monografia 

como trabalho de conclusão de curso de Letras e quais os papéis 

assumidos pelo orientador e pelo orientando no processo de elaboração 

da monografia? 
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 De que forma a produção do projeto de pesquisa contribuiu para 

elaboração da monografia, considerando a escolha do orientador pelo 

orientando e a metodologia de orientação da monografia? 

 De que forma professores e alunos assumem ou não, em seus discursos, 

as normas institucionais, dos manuais de metodologia e/ou de outras 

fontes, sobre a produção da monografia? 

 

Com base nessas questões, estabelecemos como objetivo geral 

Investigar em discursos de professores e de alunos o processo de elaboração 

da produção do gênero monografia no Curso de Letras, considerando a 

orientação, a escritura e as especificidades do gênero monográfico. 

Em decorrência, estabelecemos como objetivos específicos: 

 

1. Identificar e descrever em discursos de professores e alunos como eles 

concebem a orientação de uma monografia como trabalho de conclusão 

de curso de Letras e quais os papéis assumidos por orientador e 

orientando no processo de elaboração da monografia. 

2. Descrever, com base em discursos de professores e alunos, como a 

produção do projeto de pesquisa contribui para elaboração da 

monografia, considerando a escolha do orientador pelo orientando e a 

metodologia de orientação da monografia. 

3. Analisar e interpretar de que forma professores e alunos assumem ou 

não, em seus discursos, as normas institucionais, dos manuais de 

metodologia e/ou de outras fontes, sobre a produção da monografia. 

 

Com a preocupação de dá conta desses objetivos, desenvolvemos um 

trabalho que se encontra organizado em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo, fazemos uma discussão panorâmica acerca da produção textual 

desde o nível médio ao nível superior; depois direcionamos o entendimento 

para a escrita tomada enquanto produto e processo; em seguida, refletimos 

sobre o gênero acadêmico monografia apontando as peculiaridades de sua 

produção, com foco em aspectos como a orientação do ensino superior, 

enquanto prática inerente e essencial na produção da monografia.  
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No segundo capítulo, fazemos uma discussão teórica sobre a 

linguagem dialógica do Círculo Bakhtin até a Análise Textual dos Discursos 

em Adam, perpassando do fenômeno dialógico como princípio constitutivo do 

discurso à responsabilidade enunciativa. Trazemos à baila os conceitos de 

dialogismo, discurso, enunciado e sentido; depois disso adentramos no 

entendimento do dialogismo com foco no discurso acadêmico, seguida de 

uma discussão sobre o gênero monografia e dos interlocutores que estão 

envolvidos no processo de escritura desse gênero. Para finalizar, discutimos 

a Análise Textual dos Discursos proposta por Adam, mostrando as bases 

teóricas, os níveis de análise, seguida de uma reflexão em torno das 

perspectivas de responsabilidade enunciativa. 

No terceiro capítulo, apresentaremos os aspectos metodológicos da 

pesquisa, apontando os caminhos percorridos para chegarmos ao nosso 

objeto de estudo, apresentando a escolha da metodologia de trabalho e, 

consequentemente para a coleta, seleção do corpus e análise dos dados.  

No quarto capítulo, fazemos a análise dos dados, que se encontra 

dividida em duas partes; no primeira, apresentamos dados relativos aos 

discursos de alunos e, na segunda, dados dos discursos dos professores 

sobre a produção da monografia, com destaque para os seguintes aspectos: 

(i) o processo e a orientação da monografia; (ii) articulação entre projeto de 

pesquisa e elaboração da monografia; (iii) papel do orientador; (iv) papel de 

orientando e, por último, (v) trataremos de apontar correlações nos discursos 

de estudantes e professores. Dando continuidade à análise, centramos 

atenção sobre a responsabilidade enunciativa, em que analisamos os 

discursos dos professores e estudantes com relação a assumir ou não as 

vozes das normas institucionais e dos manuais de metodologia sobre a 

produção da monografia. E, por fim, as considerações finais, retomando 

alguns dos aspectos constatados ao longo do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 DA PRODUÇÃO DE TEXTO NA ESCOLA À PRODUÇÃO DE 

TEXTO NA ACADEMIA 

 

 

As discussões que se inserem no âmbito do ensino de Língua 

Portuguesa sobre a produção textual passam por um continuum da escola à 

academia. Entendemos, pois, como continuum porque acreditamos na 

evolução ou não do que se propõe como atividade de produção de texto 

desde à escola, aqui entendida como Ensino Fundamental e Médio, até o 

Ensino Superior, em cursos de graduação e pós-graduação lato senso e 

strictu senso. Isso significa dizer que o estudante, de nível básico ao nível 

superior, sempre é levado a produzir textos de variados gêneros, dependendo 

do domínio discursivo em que esteja inserido. 

Com base nisso, o presente capítulo propõe fazer uma viagem em 

torno da produção textual, uma vez que essa temática pode ser vista por 

diferentes ângulos, isto é, desde estratégias linguísticas que focalizam o 

texto, com destaque para as discussões propostas por Koch e Elias (2009), 

Marcuschi (2008), Dell Isolla (2007), dentre outros, até questões voltadas 

para o ensino da produção de texto, em que as reflexões voltam-se para uma 

proposta didático-pedagógica para a prática de produção.  

Sendo assim, as seções que compõem este capítulo discutem, a saber: 

(i) a produção escrita enquanto produto e enquanto processo - com isso se 

abstrai o princípio de que para se chegar ao texto, é preciso compreender 

que a produção passa por todo um processo; (ii) a produção do texto  no 

âmbito do ensino básico – adentram no espaço questões relativas à 

competência textual e as operações que se estabeleceram para o 

entendimento do que se pode chamar de uma produção textual, do ponto de 

vista de Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004) e  por sequências didáticas; (iii) 

sobre a produção textual enquanto prática ritualizada na academia, 

focalizando a monografia de conclusão de curso; (iv) o entendimento da 

produção textual no ensino superior, que pressupõe o trabalho de orientação 

como necessário, diferentemente de outros níveis; por último, (v) abordamos 
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a questão da atividade de orientação na produção da monografia, enquanto 

condição para a produção textual, especialmente a monografia. 

 

1.1 Reflexões sobre a produção textual 

 

Quando se pensa em produção escrita vem logo a ideia de algo muito 

difícil, pelo menos para a grande maioria de alunos dos diversos níveis de 

ensino. Essa dificuldade tão aflorada pelos alunos e vivenciada pelos 

professores que se propõem a ensinar, reflete a busca incessante de 

estudiosos da linguagem em apontar novas formas e caminhos para se 

pensar o ensino de produção textual criativo e dinâmico. Partindo dessa 

premissa, pretendemos, nesta seção, discutir sobre a produção textual 

apontando modelos didáticos construídos para o ensino e algumas práticas 

inerentes à produção textual. Isso significa revisitar perspectivas e propostas 

que advém, em um primeiro momento, dos estudos de Schneuwly e Dolz 

(2004), Dolz, et al (2010) com um modelo didático para a produção e para 

corroborar com essa proposta. Trazemos à baila também as discussões 

propostas pelos documentos oficiais que normatizam o ensino de língua 

portuguesa (BRASIL, 1998, 2000, 2002)5, e por alguns estudiosos, que 

debatem sobre a produção textual, dentre os quais, destacamos, Antunes 

(2009, 2010), Koch e Elias (2009), Marcuschi (2008), Dell Isolla (2007), 

Motta-Roth (2006), dentre outros.  

O desafio que se instaura para o ensino/área de Língua Portuguesa 

desde o século passado, seja nas escolas do Ensino Básico, seja no Ensino 

Superior, é o de promover a produção textual enquanto prática prazerosa, 

com o intuito de proporcionar o desenvolvimento de habilidades e 

competências linguísticas e comunicativas, conforme postula os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, 2000) e preveem os documentos 

oficiais sobre o perfil do formando de Letras (RESOLUÇÃO CNE/CP, nº 

01/2002).  

                                                 
5 Apesar do foco da discussão não ser centrado exclusivamente na Educação Básica, 

consideramos necessário apresentar as reflexões propostas pelos Parâmetros Curriculares, 

já que esses constituem uma das referencias para a produção textual. 
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Assim, para início de conversa, trazemos a proposta de ensino de 

produção a partir do que Schneuwly e Dolz (2004) chamam de sequência 

didática. De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 96), uma 

sequência didática refere-se a um “conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou 

escrito” (p. 96). Depreendemos que o objetivo da sequência didática é 

promover ao estudante a produção textual do gênero de maneira satisfatória, 

compreendendo várias etapas que se completam e tornam a produção escrita 

um ato processual. Assim, cada uma das fases tem uma intenção, conforme 

apresentamos na figura abaixo. 

 

Figura 1 – Adaptação da figura que ilustra as sequências didáticas  
 

 

Fonte: Dolz e Schneuwly, (2004, p. 76) 

 

Conforme apontado na figura acima, o trabalho de produção textual 

quando parte de sequências didáticas proporciona ao estudante uma 

maneira de realizar todas as tarefas e etapas necessárias para a produção de 

um gênero, a saber: (i) a apresentação da situação, nessa etapa define-se a 
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modalidade (oral ou escrita), qual gênero a ser produzido, para quem e o 

suporte que terá a produção. Nesse momento, também define-se o conteúdo 

e, com intermédio do professor, nesse primeiro contato com o gênero 

discutem-se aspectos de sua organização; (ii) a primeira produção, que pode 

ser coletiva ou individual, nesse caso, como o esboço do gênero ainda não 

tem uma destinação especifica, será avaliado e revisado as vezes que se 

fizerem necessárias e passará sucessivamente por módulos até chegar ao 

estágio final de produção; (iii) os módulos podem ser três, mas podem ser 

definidos de acordo com as dificuldades surgidas durante o processo de 

produção e seguem uma sequência do mais complexo ao mais simples, para, 

no final, voltar ao complexo, que é a produção textual e (iv) a produção final, 

é momento que o estudante coloca em prática o que aprendeu ao longo dos 

módulos e após a análise. Dentro dessa sequência, a avaliação somativa 

considera tanto os progressos como as dificuldades que o estudante precisa 

superar para chegar a uma produção efetiva de seu texto segundo o gênero 

pretendido. Assim, podemos dizer que a proposta com as sequências 

didáticas oferece muitas vantagens para o ensino da produção textual com 

foco nos gêneros, entre elas, podemos citar o tratamento das duas 

modalidades oral e escrita, sem privilegiar nenhuma delas, e a articulação 

entre a produção do gênero e sua circulação na sociedade. Essa proposta, 

conforme pontua Dolz, Noverraz & Schneuwly (2004, p. 114), visa “ao 

aperfeiçoamento das práticas de escrita e de produção oral e estão 

principalmente centradas na aquisição de procedimentos e de práticas”. 

Dessa forma, a proposta das sequências didáticas se apresenta como 

uma oportunidade de trabalhar com os gêneros, formas concretas de 

manifestação da linguagem, considerando as situações concretas de 

produção e circulação, o que propicia o aperfeiçoamento das práticas de 

escrita e produção oral. Nessa proposta, a produção textual é situada em 

contextos da vida cotidiana, produzidos para alguém com determinada 

finalidade, substituindo o ensino tradicional baseado exclusivamente na 

redação como única forma de tratamento da linguagem, em que o texto era 

tomado como produto e com fim em si mesmo. 
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Assim, a produção de texto concebida por meio de um modelo didático 

é entendida como uma das atividades essenciais para o ensino de língua da 

Educação Básica a Educação Superior, por isso, deve ser concebida como 

uma prática que envolve situações de interação e operações linguísticas, já 

que através dela o estudante desenvolve seu próprio estilo, iniciando-se nos 

jogos com a língua, ou seja, “produzir textos é expor uma imagem de si” 

(DOLZ, et al, 2010, p. 16). 

Se entendermos a produção como uma prática inserida dento de um 

contexto social, já que representa através dos gêneros as situações de 

comunicação a partir de várias esferas da atividade humana, podemos dizer, 

com base em Dolz et al (2010) e Schneuwly e Dolz (2004), que o lugar social 

em que se produz um texto é um fator importante a ser considerado para se 

compreender o contexto que sustenta e dá suporte à produção. Partindo 

dessa noção de lugar social proposta pelos referidos autores, depreendemos 

alguns parâmetros de situação que envolve a produção, a saber: o 

enunciador, o objetivo comunicativo a atingir, o destinatário e o lugar social. 

(DOLZ, et al, 2010, p. 22). Com base nesses parâmetros, é possível chegar a 

alguns aspectos que servem para orientar o produtor do texto, que dizem 

respeito à definição do papel social a adotar no momento da produção; do 

objetivo da produção; para quem se dirige o texto; lugar/instituição de 

circulação da produção. 

A partir desses parâmetros, entendemos que a produção pode ser 

compreendida como uma atividade orientada que leva em consideração as 

diferentes situações de interação que envolvem a produção textual, 

considerando desde o(s) interlocutor(es) até a inserção da produção no meio 

de circulação, ou seja, no espaço em que será divulgada, apresentada a 

produção, isto é, o gênero. 

Além desses aspectos, Dolz et al (2010) apontam que a produção 

textual envolve cinco operações que estão ligadas a uma situação de 

comunicação, a saber: contextualização, desenvolvimento dos conteúdos 

temáticos, planificação, textualização, releitura/revisão/reescrita. Tais 

operações podem ser vislumbradas na figura abaixo: 
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Figura 2 – Operações de produção textual proposta 
 

 
Fonte: Dolz et al (2010, p. 25) 

 

Tais operações podem ser compreendidas da seguinte forma: (i) na 

contextualização, o produtor precisa reconhecer o texto na situação 

comunicativa em que estar inserido, de maneira a produzir um texto 

coerente. Isso significa que a coerência irá depender da adaptação a 

situação; com isso o produtor precisa está atento a esse aspecto; (ii) no 

desenvolvimento do conteúdo temático em função do gênero, que diz respeito 

a escolha das informações em função do gênero, que parte de escolhas e 

essas exigem uma pertinência interna com base no equilíbrio entre 

informações do leitor e o aporte de novas informações; (iii) na planificação 

em partes, dado que o texto é uma sequência que obedece uma 

organização/estrutura retórica (cf. BIASI-RODRIGUES, 2009), isso implica a 

necessidade do produtor obedecer essa organização que varia de acordo com 

o gênero; (iv) na textualização, que diz respeito às marcas linguísticas que o 

produtor opera na busca de tornar o texto coeso e coerente6 e, por último, (v) 

na releitura, revisão e reescrita de textos, que objetiva fazer o produtor 

                                                 
6 Beaugrande e Dressler (1997) denominam esses fatores de textualidade, por se constituir 

em uma operação do texto que envolve sete critérios (coesão, coerência, intencionalidade, 

situacionalidade, informatividade, intertextualidade e aceitabilidade). 
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operar sobre o próprio texto em busca de rever/refazer conceitos ou 

proposições que possam não estar bem colocadas. Isso porque no ensino da 

produção textual é preciso levar o aluno a se distanciar do próprio texto, de 

modo a poder intervir diante do próprio ato de produção quando do processo 

de reescrita. (cf. RUIZ, 2010). 

Colocados esses aspectos propostos por Dolz et al (2010), passemos à 

discussão do que os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998; 

2000) propõem para o ensino de produção textual. Entendemos que essa 

reflexão fundamentada nos parâmetros permitirá compreender não só o 

ensino de produção textual no Ensino Básico, mas numa perspectiva geral, 

que leve em consideração qualquer nível de ensino. Isso porque a formação 

profissional de curso de licenciatura de diferentes IES formam esses 

profissionais tomando como fundamentos as propostas desses documentos 

(SOUZA, et al, 2011). 

Assim, os referidos documentos abordam a produção de texto como 

uma atividade em que o produtor precisa reconhecer uma série de aspectos 

antes de iniciar a produção, a saber: o que dizer, a quem dizer e o como 

dizer. (BRASIL, 1998, p. 75). Em termos específicos, significa partir da 

escolha da temática/gênero; a definição do(s) interlocutor(es); as escolhas 

lexicais, estilo, gênero, contexto sociocomunicativo. Apoiado nessas bases, a 

produção pode ser executada, contudo, o produtor pode ainda articular a 

produção com base em dois planos: o do conteúdo – o que dizer – e o como 

dizer, realizando algumas práticas do ponto de vista da criação e da autoria, 

que são: transcrição – em que o texto-base determina a produção; 

reprodução – em que o produtor realiza a tarefa de parafrasear operando 

sobre o plano do como dizer; decalque – em que o produtor precisa saber o 

que dizer e não em como dizer; por fim, autoria – em que o produtor opera 

tanto no plano do conteúdo como no plano da expressão. 

Apesar de a proposta acima ser mais sintética em não considerar 

questões relativas à organização retórica do gênero, à textualidade, dentre 

outros, vemos que, mesmo já tendo passado mais de uma década da 

publicação, os parâmetros continuam atuais e compreendem aspectos muito 
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importantes da produção textual, que merecem ser considerados, 

independente do nível de ensino. 

Além do que já foi apontado e como forma de complementação ao que 

vem sendo dito e debatido sobre o ensino da produção textual, inserimos o 

que propõe Motta-Roth (2006, 2011), que reconhece a necessidade de um 

redimensionado na condução da produção escrita e da avaliação e destaca 

os avanços em torno da temática que representa a evolução do que propagou 

até hoje com base nos parâmetros. 

Para Motta-Roth (2006), a produção de texto, independente de ser uma 

prática executada na universidade e na escola, mesmo considerando as 

diferenças que subjaz cada nível, deve partir de dois princípios gerais: 

 
 

1) realinhamento conceitual da representação do aluno sobre o 
que é a escrita, para quem se escreve, com que objetivo, de 
que modo e sobre o quê; e 2) as atividades de produção textual 
propostas devem ampliar a visão do aluno sobre o que seja um 
contexto de atuação para si mesmo. (MOTTA-ROTH, 2006, p. 
504) 

 
 

Tais princípios podem ser entendidos como: 1) diz respeito à forma 

como o produtor compreender o ato de escrever, ou seja, se é apenas 

“escrever como gravar” ou é escrever para produzir textos significativos 

atrelados a contexto sociocomunitivos; 2) a produção necessita ser 

vista/realizada como uma prática social que pressupõe a tarefa de realizar 

diversas operações no texto, conforme Dolz et al (2010), afim de garantir um 

texto coeso e coerente.  

Além disso, vislumbrar um ensino que contemple o entendimento da 

produção textual com base nessas duas premissas pressupõe a 

compreensão dessas operações necessárias ao ensino da produção. Isso 

significa que produção textual somente será considerada por estudantes e 

professores como uma tarefa de produção do conhecimento quando ambos 

mantiverem posturas diferenciadas diante dessa atividade. Isso implica fazer 

o estudante conhecer a situação social do gênero a produzir, sendo essencial 

operar sobre questões como: “para que serve esse gênero? Como funciona? 

Onde se manifesta? Como se organiza? Quem participa e com que papéis 
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(quem pode ou deve escrever e quem pode ou deve ler)?” (MOTTA-ROTH, 

2006, p. 505); bem como fazer o professor instigar esse estudante a conhecer 

sobre os gêneros desde questões de ordem estrutural até questões 

linguísticas.   

Dito isso, o debate em torno da produção textual continua emergente e 

efervescente nas mais diversas áreas do conhecimento, pois a produção 

constitui uma prática inerente a estudantes de todos os níveis e áreas, por 

isso, precisa ser debatido e compreendido a fim de que as mudanças 

ocorram na forma de execução, no entendimento da produção textual como 

prática sociocomunicativa, nas ementas e programas de disciplinas, nas 

grades curriculares e, principalmente, no entendimento do produtor de 

texto.  

Entendemos que o ensino da produção textual deve partir de um 

modelo didático que possa agregar e fazer participar diferentes operações, 

cuja função é fazer com que professores e estudantes envolvidos no processo 

tenham a possibilidade de executar a tarefa de forma menos dificultosa, pois 

se tem em mãos formas e posturas diversas a serem adotadas diante da 

produção escrita.  

Dizemos isso com a intenção de, mais a frente, podermos 

compreender, a partir do tópico que se segue, como a produção escrita 

passou de produto – em que não se tem um modelo/proposta didática – para 

o processo, em que vários agentes adentram para que a tarefa de produzir 

texto seja executada considerando cada fase, sem que se tenha/postule a 

imposição de uma escrita que não seja fechada e sem o acompanhamento de 

vários interlocutores. 

 

1.1.1 Da escrita como produto à escrita como processo 

 

As discussões que emergem em torno dessa temática não vêm de hoje, 

mas perpassam algumas décadas e buscam a todo tempo alternativas que 

desvencilhe a produção textual do entendimento da escrita como produto. 

Essa questão vem à tona, nesse espaço, como um forma/mecanismo para 

entender o que atualmente vem e/ou se propõe a acontecer nas escolas 
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brasileiras e nas instituições de ensino superior no que diz respeito à 

evolução dessa prática. Diante disso, propomo-nos a fazer uma 

reflexão/debate sobre o modo como se compreende a escrita enquanto 

produto e processo. Para apresentar como se dá a passagem/entendimento 

dessas formas, mostramos que essa evolução da escrita concebida como 

produto para a escrita concebida como processo, representa uma evolução 

em torno dos estudos linguísticos e marca um movimento do ensino de 

língua. Assim, para fazer esse percurso trazemos à baila alguns estudiosos 

como Oliveira (2009), Buzen (2006), Reinaldo (2001), Geraldi (2002), dentre 

outros, bem como o que as diretrizes oficiais dizem acerca dessa passagem. 

Inicialmente, partimos do que Oliveira (2009, p. 120) vem determinar 

sobre a escrita que pode ser vista como produto, processo e processo que 

leva o aluno a um produto, sendo que cada uma dessas formas tem 

implicações diferentes tanto na atuação do professor quanto na execução da 

produção por parte do aluno. 

Assim, a escrita do ponto de vista do produto, segundo Buzen (2009) 

configura-se ainda como uma concepção muito recente que reflete o ensino 

da produção escrita sistemática dentro das escolas brasileiras e, por que não 

dizer, também das universidades. Isso se dá porque até meados do século 

XX, tinha-se o destaque para o ensino voltado para as regras da gramática e 

da leitura, que colocava em segundo plano o ensino da escrita. Nessa época, 

a simples composição de palavras gráficas era tida como textos dos alunos, o 

que garantia o título de autores qualificados. Nesse sentido, dava-se valor à 

escrita enquanto produto final da aprendizagem da língua, que mostrava o 

texto como produto e representação do pensamento. 

Esse entendimento da escrita por parte do professor limita o 

desenvolvimento da competência redacional do estudante, já que não 

permite a conscientização de ambos sobre a ideia de que a escrita requer 

planejamento.  

Essas limitações refletem o que se promulgou por volta dos anos 60 e 

70, com relação ao advento da redação escolar, proposto pelo Decreto 

Federal nº. 79298/77, que estabeleceu a obrigatoriedade da prova de 

redação nos vestibulares e consolidou o ensino de redação no ensino médio. 
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E, com isso, as escolas e, consequentemente, os cursos de formação de 

professor, tornam a redação escolar como a escrita do ponto de vista do 

produto, pois passa a ser compreendido como exclusiva produção na escola, 

a famosa dissertação escolar, que, na maioria das vezes, parte do livro 

didático ou de alguma temática escolhida pelo professor, o que, nesses 

termos, implica reconhecer a escrita enquanto produto, ou seja, a produção 

é uma tarefa imposta que obedece a um total de linhas, com temática 

imposta a “queima roupa” para o estudante, sem a possibilidade de reflexão. 

Isso reflete uma produção que não partiu do planejamento por parte do 

professor e do aluno, com foco apenas em aspectos das regras gramaticais e 

ortográficas. Conforme explica Oliveira (2009, p. 120) 

 
 
Assim como o professor precisa planejar suas aulas de escrita, 
os alunos precisam planejar a produção de seus textos. E o 
professor tem um papel fundamental na tomada de 
consciência dos alunos a respeito da necessidade de 

planejamento. 
 

 
Isso significa que o planejamento deve ser uma premissa a ser 

compartilhada por professor e aluno para a produção textual, que irá 

depender do gênero textual a ser produzido e dos conhecimentos 

acumulados pelos alunos acerca da produção. Em termos gerais, é preciso 

que os sujeitos envolvidos na produção reconheçam o planejamento como 

uma etapa a ser pressuposto básico quando da produção. 

Assim, durante os anos 80, os professores, ainda influenciados por 

uma imposição da redação escolar, como necessária para ingresso nas 

universidades brasileiras, passaram a questionar a produção escrita tida 

apenas como operação de construção de redação, os estudantes eram meros 

produtos escolares, o que não possibilitava vislumbrar a produção escrita 

enquanto atividade de construção do conhecimento. 

A escrita enquanto produto que emerge de concepções do ensino de 

língua, de caráter prescritivo e normativo, vinha ocorrendo na maioria das 

salas de aula de língua materna, no Brasil. É claro que muitos professores 

ainda se mantêm presos aos modelos tradicionais, prescritivistas, de ensino 
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que, conforme diversos estudos têm revelado, estão pautados no domínio 

dos conteúdos e das práticas de ensino estanques, com base em frases 

isoladas, que têm por base estruturas canônicas das regras imanentes de 

uma língua, notadamente estruturas fonológicas, morfológicas, sintáticas 

(oracionais) e, às vezes, estilísticas. 

Assim, após a virada pragmática, segundo Oliveira (2009, p. 121) 

começa a surgir o entendimento da concepção de escrita como processo. 

Contudo, esse entendimento entre professores gerou a dicotomia produto ou 

processo. Disso resultou que “muitos professores começaram a dar muita 

ênfase ao processo de produção textual, minimizando questões de precisão 

linguística enfatizadas pela concepção de escrita como produto”.  

Dessa forma, como não se deve ter postura tão estanques e 

sistemáticas. Oliveira (2009) propõe um terceira concepção em que a escrita 

é um processo que leva a um produto, agregando aspectos que dizem das 

duas outras concepções. Entendemos que essa terceira concepção vem 

reconhecer a importância de considerar, na produção, as especificidades do 

gênero e as questões de ordem contextual. 

A concepção de escrita enquanto processo que leva a um produto é a 

que vai reinar com o passar do tempo, entre o final dos anos 80 e início dos 

anos 90, principalmente com a publicação do livro “O texto na sala de aula”, 

de Geraldi (2002). Com essa publicação, é marcado o advento do texto no 

ensino de língua. De acordo com Reinaldo (2001) o texto, ora tido como 

processo, ora como produto passa a ser concebido como unidade de ensino-

aprendizagem. A partir disso, a produção escrita começa a ser realizada de 

formas diversificadas no espaço escolar e, assim, dá início ao entendimento 

da produção escrita como processual, em que não se pode delimitar espaço, 

tempo, temática, estilo da produção, mas que a produção emerge de uma 

relação menos técnica e mais colaborativa entre professor e estudante, em 

busca de desenvolver competências linguísticas, textuais e comunicativas 

dos estudantes.   

Dessa forma, a produção escrita enquanto processo toma o texto como 

caminho para aperfeiçoar as habilidades e competências necessárias ao 

estudante, bem como constituir-se um meio de instigar o aluno à produção 
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do pensamento crítico, reflexivo e, sobretudo, prepará-lo para atuar no seio 

social do qual faz parte. O desafio, segundo os PCN (BRASIL, 1998, p.137), 

está em “antever a disciplina, no eixo interdisciplinar: o estudo da língua 

materna na escola aponta para uma reflexão sobre o uso da língua na vida e 

na sociedade”. E, ainda, nesse mesmo raciocínio, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) propõem “que o aluno 

amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações comunicativas, 

sobretudo nas instâncias públicas do uso da linguagem [...], ampliando suas 

possibilidades de participação social” (BRASIL, 2000, p. 32).  

As questões levantadas pelos PCN e pelos PCNEM, sobretudo dos usos 

da língua na vida e na sociedade, nas instâncias públicas, apontam para a 

necessidade da produção escrita, numa perspectiva interacional, dialógica, 

assim como para a pertinência de que os projetos pedagógicos dos cursos de 

formação inicial de professores de Língua Portuguesa proponham um ensino 

da produção textual voltado também para as diversas situações 

comunicativas, para os usos da língua em espaços públicos, tendo o texto 

como objeto de ensino e de aprendizagem (GERALDI, 2002; TRAVAGLIA, 

2003). 

Assumindo a perspectiva da escrita enquanto processo, calcada numa 

concepção dialógica da linguagem e no domínio das habilidades de uso 

efetivos da língua, consideramos que as práticas didáticas de ensino de 

produção textual desenvolvidas no âmbito da língua materna contribuem de 

maneira positiva para o domínio das habilidades necessárias para o ensino-

aprendizagem de uma língua em uso, para o domínio das nuances 

intrínsecas às línguas vivas de um país continental. 

Acreditamos ser necessário que essa perspectiva de escrita enquanto 

processo tão discutida na literatura da área e em pesquisas acadêmicas, 

deve extrapolar os limites dos documentos oficiais e das reflexões teóricas 

simplesmente, e adentrar nos projetos pedagógicos dos cursos de formação 

inicial dos professores de Língua Portuguesa.  

Portanto, embora tendo muitos estudos e publicações que defendem 

um ensino de produção textual no qual os processos reais de usos da língua 

sejam o foco de programas e de aulas, em permanentes diálogos entre texto e 
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sociedade, texto e autor, texto e textos, por exemplo, ainda vigoram, nos 

espaços das salas de aula de língua portuguesa, sobretudo da Educação 

Básica, muitas propostas de ensino voltadas para os processos prescritivos e 

normativos da língua portuguesa, causando, em alguns casos, impactos dos 

estudos e ensinamentos recebidos nos espaços universitários de formação, 

nas salas de aula das disciplinas da área de ensino de Língua Portuguesa 

que são oferecidas em Letras.  

Partindo do entendimento do texto enquanto processo que leva o aluno 

a um produto, adentramos na próxima seção, com vistas a discutir sobre a 

produção textual na academia, considerando que, conforme postula Motta-

Roth (2006), o contexto com do qual compartilhamos é significativo para que 

a produção textual, especialmente do gênero monografia, que requer além 

das operações já colocadas para a produção, a participação de interlocutores 

reais, isto é, o orientador. 

 

1.2 A produção textual na academia 

 

A seção que ora apresentamos tem como objetivo discutir sobre a 

produção textual no ensino superior, considerando duas posturas: (i) a 

produção da monografia tomando como princípio norteador do que dizem os 

manuais de metodologia, que congregam as diretrizes técnicas e as normas 

dessa produção; (ii) a produção da monografia como atividade discursiva em 

que se considera os estudos dos gêneros como princípio norteador. Nessa 

postura, a produção da monografia é vista como uma atividade dialógica em 

que vários interlocutores estão envolvidos no processo de escritura. 

Adentramos nessa seção com a compreensão de que: (i) o ensino da 

produção textual, independente de ser oferecido no espaço da Educação 

Básica ou Educação Superior deve partir de uma proposta didática que 

contemple etapas a serem seguidas pelo professor e pelo estudante na 

elaboração do texto; (ii) a escrita é um processo que leva o aluno a um 

produto, isso significa que concebemos a atividade de produção como 

processual, em que a construção do texto pode ser concebida por etapas, e, 

por isso, implica a necessidade de planejamento pelos participantes 
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envolvidos na produção. Partimos, ainda, da questão de que a dificuldade 

em produzir textos acadêmicos reside, dentre outras, na ausência de uma 

proposta de ensino sistemático, “orientado por um material didático 

adequado”. (MACHADO et al, 2005, p. 13). 

 

1.2.1 A monografia como atividade de conclusão de curso 

 

Partindo dessas duas premissas, chegamos a essa seção com o intuito 

de apresentar e discutir a produção textual na academia com foco na 

monografia de conclusão de curso. Para tanto, pretendemos mostrar 

inicialmente como os manuais de metodologia, ao longo dos tempos, veem 

propondo a produção desse gênero do ponto de vista da técnica e da norma, 

já que se pressupõe a necessidade de atendimento às normas da 

comunidade científica, que, em parte, são estabelecidas nesses manuais. Em 

seguida, refletirmos sobre as especificidades da produção da monografia no 

espaço acadêmico. 

A produção de conhecimento é uma necessidade vista pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9394/96) que vem 

reforçar o advento da produção de trabalhos finais para a conclusão de 

curso de graduação e pós-graduação em instituições de ensino superior, 

conforme podemos verificar: 

 

 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da 
criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, 
científicos e técnicos que constituem patrimônio da 
humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação. 

 
 

Nesse sentido, entendemos que a produção do conhecimento na 

academia, especialmente daquele materializado na escrita da monografia, 

constitui uma obrigatoriedade no âmbito da educação.  
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Assim, inicialmente, discutimos sobre como os manuais de 

metodologia da pesquisa apresentam a monografia; mais a frente, refletimos 

sobre o gênero monografia de uma perspectiva discursiva. Assim, 

mostramos, considerando a monografia proposta pelo manuais, que, ao 

longo dos tempos, pouca ou quase nenhuma mudança se mostra como 

considerável na produção desse gênero. O entendimento dessas questões 

mostra-se essencial nesse espaço porque a produção da monografia deve 

considerar o que dizem os manuais. Entre os autores de manuais, 

destacamos Lakatos e Marconi (1992), Geraldo (1995), Medeiros (2000), 

Salomon (2001), Tachizawa (2001), Santos (2001), Laville e Dionne (2008), 

Ramos (2009), Oliveira (2009). Além desses, completamos a discussão com o 

que explicitam as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(NBR, 14724).  

Ao longo dos anos, muitas mudanças significativas ocorreram no 

Ensino Superior para melhorar a qualidade dos formandos, dentre elas, 

ressaltamos a implantação, no currículo, da monografia, que, em algumas 

universidades, é o trabalho de conclusão de curso (TCC). A inserção da 

monografia nos currículos de cursos7 de IES, como atividade curricular 

obrigatória, ocorreu através dos atos normativos de 1984, emanados do 

então CFE, por meio do Parecer CFE nº 375/84 e, em seguida, pela 

Resolução CFE nº 11/84, em curso de Ciências Econômicas, tendo sido 

revogada e hoje o texto consta na Resolução CNE/CES nº 07/2006. Assim, 

logo depois, com as diretrizes curriculares decorrentes da nova LDB/96, 

tem-se a valorização de cursos que passam a estabelecer a obrigatoriedade 

da monografia como trabalho de conclusão de curso, reafirmando a 

importância da produção e divulgação dos conhecimentos acadêmicos. (cf. 

CASTRO, 2011) 

Anteriormente, os cursos de licenciatura tinham a exigência de cobrar 

o relatório de estágio como trabalho de conclusão do curso. No caso 

específico do Curso de Letras, a exigência da monografia vem desde o Projeto 

Pedagógico do Curso (2008), que reflete a inserção nos Cursos de Ciências 

                                                 
7 A Legislação só estabelece a obrigatoriedade da monografia no Curso de Ciências 

Econômicas.  
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Econômicas, conforme dito acima, isso porque a monografia na área de 

Letras era um trabalho destinado somente aos cursos de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu.  

Com a grande demanda de implantação de cursos no Ensino Superior, 

conforme prevê Plano Nacional de Educação (2011), entendemos que a 

monografia continuará a ser uma prática bastante exigida no mundo 

acadêmico, já que representa uma forma de avaliação do aluno concluinte de 

diferentes áreas de estudo, além de ser um mecanismo de formação de 

pesquisador iniciante e de produção do conhecimento. 

Dessa maneira, fica evidente a nossa compreensão de que a 

monografia não deve ser vista somente como um instrumento de avaliação, 

mas como uma prática que revela o saber científico do aluno e que requer o 

domínio de outras práticas, também importantes para a eficácia do trabalho, 

ou seja, ser conhecedor de teorias não é suficiente, escrever uma monografia 

é uma tarefa que engloba outros saberes, dentre esses, resumir, resenhar e 

fichar. 

Segundo Salomon (2001), historicamente, a origem da monografia 

encontra-se no trabalho de Le Play (1806-1882) Les ouvriers européens, 

publicado em 1855. No sentido etimológico, a monografia apresenta a 

definição monos (um só) e grapheim (escrever), que quer dizer, dissertação a 

respeito de algum assunto ou, como se encontra mais corrente nos manuais 

de metodologia científica, tratando-se de um texto breve, do tipo dissertativo, 

com tema único e de natureza científica. Para Geraldo Filho (1995, p. 79), a 

monografia é uma prática bem mais elaborada e não se define somente como 

um texto dissertativo, vejamos abaixo: 

 
 
A monografia é uma síntese de leituras, observações, reflexões 
e críticas, desenvolvidas de forma metódica e sistemática por 
um pesquisador que relata a um ou mais destinatários um 
determinado escrito que seja o resultado de suas 
investigações, as quais, por sua vez têm origem em suas 

inquietações acadêmicas (GERALDO, 1995, p. 79). 
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Nesse sentido, a monografia configura-se como uma prática de reflexão 

do pesquisador, ou seja, a investigação ocorre como um processo de 

amadurecimento do tema, a partir de leituras, passando para o momento de 

observação da problemática até chegar à reflexão. É, portanto, desse 

processo reflexivo que nasce a monografia, seguindo alguns princípios 

metodológicos pré-estabelecidos, evidentes aos olhos do pesquisador. A 

monografia é entendida, em muitos cursos de graduação, como o principal 

mecanismo de iniciação científica do pesquisador desse nível, já que se 

insere “num processo de construção do conhecimento científico, busca 

metodológica e escolha de técnica”. (RAMOS, 2009, p. 202). 

De modo semelhante aos demais autores, para Lakatos e Marconi 

(1992), a monografia define-se como um texto de natureza científica que 

possui um tema específico ou particular, desenvolvido com base em uma 

metodologia rigorosa. Apesar de seu caráter de originalidade, a monografia 

tem como requisito básico fazer referência a pesquisas, já realizadas na área, 

como forma de ressaltar e/ou justificar o dizer do autor da monografia.  

Além dessas definições, Tachizawa (2001, p. 16) diz que a monografia é 

um “trabalho destinado a cumprir uma obrigação acadêmica e de caráter de 

iniciação científica”, que se dá como um processo de amadurecimento ao 

longo do curso, já que é no decorrer do curso que se escolhe a temática a ser 

trabalhada na monografia. Já para Santos (2001), a monografia é um texto 

de “primeira mão”, consequência de pesquisa científica que possui partes 

como identificação, posicionamento, tratamento e o fechamento relevante 

para uma temática/problemática. Decorre da visão de ambos que a 

monografia é configurada como um trabalho de iniciação à pesquisa, que 

deve ser coerente com a temática e obedecer a uma estrutura fixa que é 

determinada, em partes, por esses manuais. Dissemos, em parte, porque o 

Projeto Pedagógico de Curso é que irá determinar essa estrutura 

considerando o que postulam os manuais de metodologia.  

Na verdade, são definições de monografia que se entrelaçam para se 

complementarem. Se por um lado, Santos (2001) define a monografia como 

sendo um texto, por outro, Tachizawa (2001) complementa quando diz ser 

um processo que envolve toda a graduação e, por último, Lakatos e Marconi 
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(1992) definem a monografia como um trabalho/estudo de caráter de 

iniciação científica que subentende uma revisão bibliográfica de outras 

pesquisas. A partir disso, concebemos a monografia como um gênero 

científico que subtende o trabalho de reflexão sobre determinado tema com 

especificidade e sistematização, envolvendo, nesta direção, teoria e dados 

empíricos.  

Todavia, a construção de uma monografia não se limita somente ao 

trabalho de reflexão sobre um tema, pois, segundo Santos (2001), é uma 

tarefa muito mais além, que se fundamenta na organização e na 

interpretação analítica e avaliativa de dados, a partir de objetivos pré-

estabelecidos. 

No que diz respeito ao aspecto estrutural, o gênero monografia 

apresenta uma estrutura formal mínima definida. De acordo com Lakatos e 

Marconi (1992), a diferença desse gênero em relação a outros gêneros do 

mesmo domínio ocorre segundo o método de abordagem do tema, da técnica 

ou do grau de profundidade na abordagem adotada, mas dificilmente ocorre 

em relação à estrutura que, na maioria das vezes, constitui a mesma em 

diferentes gêneros, sendo, portanto, introdução, desenvolvimento e 

conclusão. 

A respeito disso, salientamos que, nos manuais de metodologia 

científica, é comum se reconhecer a presente estrutura, podendo variar 

somente a denominação de acordo com autor adotado. Vejamos, então, como 

se define cada uma das estruturas em consonância com a postura de 

Geraldo Filho (1995, p. 92-93): (i) INTRODUÇÃO – é uma apresentação do 

trabalho que consta de uma caracterização de forma clara do tema 

abordado, escrita pelo próprio autor da monografia. “Nela pode aparecer 

uma revisão bibliográfica cujo objetivo é situar o leitor quanto ao estado de 

desenvolvimento do estudo do problema”; (ii) DESENVOLVIMENTO – é a 

parte que compreende os capítulos, isto é, a fundamentação e a exposição do 

assunto. “É onde se analisa e se discute o problema principal e o 

secundário, decorrentes da sua colocação” e (iii) CONCLUSÃO – é a parte 

final do trabalho que contém “a síntese da discussão, a avaliação do 
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trabalho e as propostas de novos problemas, novas questões que possam 

surgir no desenrolar da pesquisa”. 

Em termos gerais, o gênero monografia constitui-se da junção dessas 

partes, de modo que se dá numa discussão em continuidade, ou seja, deve 

haver entre as partes um elo de unidade temática e uma sequência na 

exposição das ideias. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador. 

Essa definição corrobora com o que a ABNT (NBR 14724) coloca sobre 

o trabalho de conclusão de curso, aqui caracterizado como monografia, 

“documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar 

conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado 

da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros 

ministrados” (2011, p. 07). Em termos estruturais, a ABNT (NBR 14724) 

deixa evidente a estrutura canônica de trabalhos acadêmicos: folhas pré-

textuais, elementos textuais e pós-textuais. Compreendemos, pois, que a 

estrutura é semelhante à apresentada por Geraldo Filho (1995), 

evidenciando que, apesar do tempo transcorrido desde essa publicação não, 

se percebe uma mudança significativa, tanto do ponto de vista estrutural 

como conceitual. 

De maneira diferente, Salomon (2001) caracteriza a monografia em 

sentido estrito e em sentido lato. Essa caracterização se dá em virtude de sua 

“origem histórica e etimológica”, como também em decorrência do corrente 

uso do termo que se tem atualmente. O primeiro, em sentido estrito, trata-se 

de um trabalho mais elaborado, por exemplo, a tese (doutorado) que se 

caracteriza como uma pesquisa cujo tema apresenta-se pela “originalidade - 

retorno às origens, à essência, à verdade”, à especificidade e à natureza 

científica comprovada. Além disso, deve ser uma pesquisa com o intuito de 

contribuir de forma significativa para a ciência (SALOMON, 2001, p. 255). Já 

em sentido lato, é considerado um trabalho de iniciação à pesquisa, como no 

caso das monografias de TCC, especialização, dissertações científicas e 

dissertações de mestrado, as quais se caracterizam por serem trabalhos de 

“primeira mão”, ou seja, não são de natureza profunda, teórica e original, 

como uma tese, mas são pesquisas também de enorme significância para a 

ciência, pois revelam os primeiros passos do pesquisador. 
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Apesar das monografias de TCC e de especialização caracterizarem-se 

em sentido lato, isto é, num mesmo bloco, ressaltamos que cada tipo tem 

suas especificidades. Assim como Salomon (2001), Medeiros (2000) distingue 

monografias em escolares e em monografias científicas (mestrado e 

doutorado). Acrescentamos a estas, a monografia de especialização que 

possui características comuns.  

Conforme Pereira (2007), compreendemos, pois, que a monografia é 

um trabalho de pesquisa de caráter inicial que tem como objetivo fazer o 

aluno despertar para o trabalho de pesquisa. Em termos técnicos, no que diz 

respeito à estrutura, composição, normas, dentre outras, possui as mesmas 

características de uma monografia de especialização, diferenciando-se 

apenas pelo fato de que, quase sempre, o aluno não tem nenhuma 

experiência com atividade de pesquisa, configurando-se como principiante.  

Em síntese, podemos dizer que a monografia é um gênero científico 

bastante utilizado no meio acadêmico e que se caracteriza por ser um 

trabalho de produção escrita, de extrema relevância no mundo acadêmico, já 

que representa os primeiros passos do aluno em direção à pesquisa 

científica e, por isso, deve ser um trabalho bem elaborado, denso e 

consistente. Enfim, pela forma como se faz presente nos currículos das 

universidades, revela ser um instrumento importante de avaliação e de 

produção de conhecimento. 

 

1.2.2 A monografia em uma perspectiva discursiva 

 

Feita essas ponderações acerca da monografia tomada enquanto 

trabalho de conclusão de curso pela perspectiva dos manuais de 

metodologia, passemos a compreender a de uma perspectiva discursiva, em 

consonância especialmente com os estudos mais de gêneros do discurso. 

Para tanto, apoiamos nossas discussões em Motta-Roth e Hendges (2010), 

Perrota (2004), Machado et al (2005), dentre outros sobre a produção textual 

no ensino superior. 

Inicialmente uma das questões centrais a serem postas nesse espaço é 

que a monografia constitui um gênero, assim como outros da esfera 
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acadêmica (artigo, dissertação, tese), cuja produção requer o apoio de um 

professor-orientador. Ressaltamos, ainda, conforme Machado et al (2005, p. 

14), que a produção de gêneros próprios da esfera acadêmica pressupõe uma 

série de atividades que precedem o ato da escrita da produção textual 

propriamente: busca de temas relevantes dentro da área; levantamento e 

formulação de questões e objetivos, adequação ao contexto de produção, 

planejamento e organização do texto referente ao conteúdo, assim como, a 

revisão de bibliografia sobre a temática.  

Diferentemente de outros gêneros da esfera acadêmica, a produção da 

monografia é, para muitos, a primeira experiência de produção científica e, 

por isso, atualmente, dentro do espaço acadêmico, vem ganhando mais 

espaço, o que implica a promoção de uma produção escrita que deve ser 

compreendida como produção do conhecimento, já que a monografia emerge 

de pesquisa de graduação, no contexto de nossa investigação, mas pode 

também ser de pós-graduação, em especializações stricto senso. Nesse 

sentido, produzir uma monografia é uma atividade solitária, ou seja, que se 

dá “sozinho no silencio do quarto”, como bem entende Perrota (2004), 

quando diz que a produção textual na esfera acadêmica é um processo de 

criação textual que se faz no silêncio. 

Além de ser uma atividade necessária na universidade, a produção da 

monografia representa a última etapa a ser percorrida pelo graduando antes 

da formatura, o que implica muita responsabilidade por parte de professores 

e alunos na elaboração. Isso porque “redigir, no contexto da universidade, é 

produzir textos acadêmicos com objetivos específicos.” (MOTTA-ROTH e 

HENDGES, 2010, p. 22). Essa necessidade de ter foco preciso diante do 

texto acadêmico deve-se a funções específicas que congrega cada gênero. 

De acordo com Motta-Roth e Hendges (2010, p. 14-16), a produção do 

texto acadêmico requer que o estudante atente para os seguintes fatores que 

ajudam a delinear o formato e o conteúdo do texto, a saber: (a) a noção de 

tópico se refere à necessidade de o estudante definir o tópico do texto que 

deseja produzir, a leitura é essencial nesse momento; (b) audiência se refere 

a compreender o publico para o qual o texto será produzido, esse 

entendimento permite buscar informações que estejam mais voltadas para 
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esse publico; (c) estratégias de apresentação são aspectos a serem 

considerados no momento da produção e que podem auxiliar a dá ao texto 

um caráter de confiabilidade; (d) organização, o estudante deve organizar o 

texto de forma a ter uma estrutura de fácil leitura das informações, ou seja, 

deve-se partir de uma organização estrutural já estabelecida que permite 

orientar o leitor de modo a antecipar informações; (e) o estilo, diz respeito ao 

que se assume no texto em conjunção com o tópico a ser abordado e com a 

audiência, ou seja, são formas e estratégias utilizadas pelo produtor para 

garantir ao texto as posições/escolhas e (f) desenvolvimento da informação 

diz respeito aos elementos da textualidade utilizados pelo produtor para 

garantir a progressão temática e coerência do texto. 

Dito isso, as referidas autoras apresentam algumas habilidades do 

estudante relacionadas à produção do artigo científico, que também 

vinculamos à produção da monografia, a saber:  

 
 

(1) selecionar referências relevantes ao assunto;  

(2) refletir sobre estudos anteriores da área;  
(3) delimitar um problema ainda não totalmente estudado na 
área;  
(4) elaborar uma abordagem para o exame desse problema;  
(5) delimitar e analisar um conjunto de dados/fontes de 
referências representativo do universo sobre o qual se quer 
alcançar generalizações;  
(6) apresentar e discutir os resultados da análise desses 
dados/dessas referências;  
(7) finalmente, concluir por meio de generalizações sobre os 
resultados obtidos no estudo, conectando-as aos estudos 
prévios dentro da área de conhecimento em 
questão/reformulando conceitos conhecidos ou apontando 

futuros desdobramentos teóricos na área. (MOTTA-ROTH & 
HENDGES, 2010, p. 14-16) 

 
 

Cada uma dessas habilidades podem ser reconhecidas como etapas 

que estão congregadas na produção da monografia, pois o estudante precisa 

realizar essas operações como forma de chegar ao objetivo da monografia. 

Isso subentende operar desde a busca por referências para delimitar a 

problemática de estudo até a apresentação dos resultados com base em 

análises dos dados empíricos. 



47 

 

Apesar de a escrita da monografia pressupor a execução de etapas e 

prever aquisição de habilidades necessárias à produção do saber, 

reconhecemos que muitas são as dificuldades a serem superadas tanto por 

parte do estudante quanto por parte do professor-orientador. (Cf. MACHADO 

et al, 2005). As causas dessas dificuldades são inúmeras, mas podemos 

dizer que a falta de uma proposta sistemática do ensino da monografia 

constitui uma das questões mais afloradas em torno da temática. Isso ocorre 

em virtude de, algumas vezes, a monografia ser solicitada sem uma 

orientação clara, em que o estudante produz algo por conta própria, de 

forma intuitiva. 

Dessa maneira, entendemos que, no contexto acadêmico, o estudante 

precisa ter acesso ao gênero e às condições de produção e circulação desses, 

como forma de possibilitar a este seu domínio, de agir socialmente, tendo em 

vista um propósito comunicativo, um interlocutor e uma contrapalavra, 

como, por exemplo, através da divulgação e publicação de suas produções 

científicas, que poderiam propiciar uma forma de interlocução nos moldes 

propostos por Bakhtin (2006), em que o meu dizer pressupõe o dizer do 

outro. 

O que apontamos ao longo dessa seção evidencia que a monografia 

vem crescendo enquanto produção no espaço acadêmico e cada vez mais é 

valorizada em virtude de se constituir como mecanismo de inserção do 

estudante no conhecimento científico através de pesquisa de caráter 

empírico. Partindo desse pressuposto, procuramos entender na seção 

seguinte a questão da orientação, já que essa se configura como elemento 

fundamental para o desenvolvimento da monografia no Curso de Letras e em 

outros cursos. 

 

1.2.3 A orientação da monografia: elemento constitutivo da produção textual 
na universidade 

 

Antes de adentrarmos na discussão sobre a orientação da monografia 

no ensino superior, dois aspectos precisam ser colocados, a saber: (i) a 

orientação constitui uma necessidade na produção de texto no âmbito 

acadêmico, principalmente, em trabalhos de conclusão de curso e (ii) 



48 

 

partindo dessa premissa, entendemos que a orientação configura como um 

requisito da produção de gêneros acadêmicos, podendo ser concebida como 

uma etapa da produção textual na universidade. 

Essas duas ressalvas expostas acima colocam a orientação como 

elemento constitutivo da produção no contexto universitário. Contudo, as 

discussões, conforme pontuam Bianchetti e Machado (2006) em torno da 

orientação, restringem-se à pós-graduação stricto sensu e lato sensu, o que 

pode revelar, em parte, que a produção de gêneros e a orientação na 

graduação não é alvo de pesquisa, mesmo considerando que atualmente a 

maioria dos cursos de licenciatura e bacharelado tem, como trabalho de 

conclusão de curso, a monografia, que, muitas vezes, é fruto de pesquisas 

realizadas na academia, por meio de programas de incentivo à pesquisa 

como é o caso do Programa de Bolsa de Iniciação à Pesquisa Científica e de 

outros que contam com o apoio de agências de fomento como CAPES e 

CNPq. 

Ao longo da seção anterior, pudemos compreender as diferentes 

nuanças que compreendem os bastidores da produção da monografia, que 

servirá, portanto, para desenvolver as discussões que ora endossamos aqui 

sobre a orientação, no espaço acadêmico, de produção da monografia. Para 

tanto, amparamo-nos nas reflexões de Haguette (2006), Machado (2006), 

Severino (2011), Bianchetti e Machado (2006), dentre outros. 

A orientação de monografia em nível de graduação é recente e por isso 

todas as reflexões que se voltam para essa temática têm como referência a 

orientação em nível de pós-graduação, uma vez que segundo Bianchetti 

(2010, p. 172) “a graduação foi desafiada a ultrapassar a cultura da 

‘pescópia’ e da leitura de capítulos ou parte deles xerocados”. Entendemos, 

pois, que os cursos de graduação, ao adotarem em seus currículos, o TCC, 

especialmente, a monografia, acabam por instigar a produção do 

conhecimento com pesquisa de caráter empírico. 

A orientação na graduação é um processo que permite enriquecimento 

intelectual de ambas as partes, já que, muitas vezes, nesse nível, o 

orientador não tem a obrigatoriedade de possuir a titulação de mestre ou 
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doutor para poder orientar, o que faz dele um orientador em formação ou 

pesquisador em formação. Conforme aponta Saviani (2006, p. 159): 

 
 

Através do processo de orientação que o pesquisador [aqui 
tomado como o orientador] pode dar, com segurança, os passos 
necessários ao domínio dessa difícil prática, que é a pesquisa, 
de modo a ganhar cabo do processo formativo, a indispensável 
autonomia intelectual que lhe permitirá formular projetos 
próprios, de caráter original, e levá-los a bom termo, ganhando 
inclusive a condição de formar novos pesquisadores. [grifos 
nossos]. 

 
 
Como vemos, o processo de orientação na graduação se constitui como 

uma etapa de formação conjunta orientador/orientando. Se por um lado, 

isso pode ser visto como algo positivo, já que permite uma formação do 

pesquisador iniciante da graduação e, possivelmente, da consagração do 

pesquisador da pós-graduação lato sensu; por outro pode ser reconhecido 

negativo, já que permite o entendimento de que essa formação do orientador, 

supostamente, pode não estar completa. 

Esse entendimento, segundo Schnetzler e Oliveira (2010), provoca a 

reflexão em torno de como se determina um orientador. Para esses autores, 

na pós-graduação, o pesquisador-orientando em formação constitui-se 

orientador à medida que se constitui pesquisador, sendo que a sua função 

enquanto pesquisador é resultante dessa formação, o que não significa, 

necessariamente, que o título dar o aval de orientador, mas que a 

metalinguagem estabelecida pela relação orientador/orientando, em nível de 

pós-graduação, passa a ser revista agora por outro ângulo, aquele em que 

atuava como orientando, agora passa a ser orientador e a formar outros 

orientandos. 

No geral, entendemos que o orientador na graduação ainda é um 

pesquisador em formação e, por isso, pode ser considerado como um 

orientador-aprendiz. O interessante a abstrair dessa questão é que a 

orientação continua a ser um campo incerto, cuja função orientador pode 

ser sempre questionada e, por não ser uma atividade normatizada, a opção 
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dentre diferentes alternativas na forma de orientar é fortemente marcada 

pelas características pessoais do orientador. (MAZZILLI, 2009, p. 77). 

Com foco na orientação da monografia, podemos dizer que, 

diferentemente da orientação de pós-graduação de dissertações e teses, na 

graduação, no curso de Letras, a monografia constitui uma produção de 

caráter de iniciação à pesquisa, já que para o estudante de graduação a 

monografia é, na maioria das vezes, o primeiro trabalho de caráter empírico, 

o que necessita do orientador um maior engajamento, dada a especificidade 

do gênero. 

Por isso, com o advento dos programas de incentivo à iniciação à 

pesquisa científica, a graduação é considerada como o momento de 

despertar para os futuros pesquisadores, de maneira que esses estudantes 

passam a ser concebidos como pesquisadores em potencial, em busca de 

uma formação em nível de pós-graduação em mestrado e doutorado.  

De acordo com Bianchetti e Machado (2006), o trabalho de orientação 

pode ser realizado de diferentes formas por parte do orientador, conforme 

dito acima, em nível de graduação, destacamos duas modalidades, a saber: 

(i) orientação individual – em que o orientando dispõe de encontros ao longo 

da elaboração da monografia e (ii) orientação coletiva – em que o orientador 

reúne o grupo de orientandos para realizar coletivamente o trabalho de 

acompanhamento do trabalho. Essas duas modalidades são mais comuns 

na graduação, e muitas vezes somente a orientação individual, já que essa 

orientação coletiva só ocorre quando porventura o orientador possui mais de 

um orientando e participa de grupo de pesquisa. (cf. GARCIA e ALVES, 

2006).  

Nesse sentido, dizemos, pois, que a determinação da modalidade de 

execução da orientação é uma escolha com base no próprio desenvolvimento 

da pesquisa e na relação orientador/orientando. Essas duas modalidades de 

orientação são as mais recorrentes para a produção da monografia, sendo 

mais comum a orientação individual.  

Além dessas, conforme Chassot (2006), uma outra modalidade de 

orientação que se faz presente na graduação e na pós-graduação é a 

orientação virtual, que se  constitui uma nova realidade no espaço 
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acadêmico, permitindo o intercâmbio de informações em tempo real, 

atuando como complementar para a orientação individual, já que os 

encontros presenciais podem ter problemas em acontecer, o que faz dessa 

modalidade uma complementação da presencial. 

É preciso destacar que a orientação virtual é muito pertinente quando 

da correção do texto do estudante, como uma etapa anterior à orientação 

presencial, uma vez que permite agilidade na correção do texto, tendo em 

vista o tempo que é melhor aproveitado, principalmente nos casos em que o 

orientador não pode estar presente. Por isso, aproveitar o tempo entre um 

encontro presencial e o texto enviado por e-mail, pode constituir em uma 

forma de o orientador poder ler o texto antes do próximo encontro 

presencial. Daí, presumimos que esses textos devem ser enviados por e-mail 

como forma de economizar o tempo e por se constituir em uma prática legal 

dentro da academia. (Cf. CHASSOT, 2006).    

  



52 

 

 
CAPÍTULO 2 DA LINGUAGEM DIALÓGICA DO CÍRCULO DE BAKTHIN À 

RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA DE ADAM 

 

 

O capítulo que apresentamos parte da natureza dialógica da 

linguagem, do ponto de vista do Círculo de Bakhtin8, com o intuito de 

descortinar e discutir alguns conceitos basilares em sua obra, que também 

se fazem essenciais na constituição de nossa investigação. Em seguida, a 

discussão adentra no terreno da Análise Textual dos Discursos (ATD) 

proposta por Adam, concentrando abstrair alguns debates primordiais, 

especialmente, em torno da responsabilidade enunciativa. Embasados por 

esses caminhos, as discussões que ora vislumbramos, constituem-se nos 

seguintes focos: (i) inicialmente, buscamos respaldo a partir de 

entendimento de conceitos centrais como dialogismo, discurso, enunciado e 

sentido; (ii) depois disso, penetramos nos gêneros do discurso, focalizando a 

monografia da esfera acadêmica; (iii) na continuidade e para encerrar a 

participação de Bakhtin, enveredamos em torno dos interlocutores ou 

enunciatários do discurso acadêmico; (iv) desse ponto em diante, buscamos 

as contribuições da ATD, apontando os pressupostos desse campo; (v) 

focalizamos a responsabilidade enunciativa considerando três perspectivas 

de Adam, de Nøkle, Fløttum e Norén (ScaPoLine) e de Rabatel e (vi) para 

fechar o capítulo, mostramos as marcas da responsabilidade enunciativa, 

apontadas por Adam.  

 

2.1 Dialogismo, discurso, enunciado e sentido: fundamentos que se 
entrecruzam 
 

As discussões que são relacionadas ao longo dessa seção 

fundamentam-se nos aportes teóricos do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 

2003, 2006, 2010), em que partimos da concepção de linguagem dialógica 

enquanto “princípio unificador” (FIORIN, 2008, p. 109) de sua obra. Assim, 

                                                 
8 De acordo com Vauthier (2010), referimos ao Círculo de Bakhtin  para os escritos de 

Bakhtin, Medvedev e Voloshinov, porque se entende que, mesmo Bakhtin não tendo escrito 

todas as obras, ele participou da concepção que atravessa os escritos.   
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partindo desse princípio, propomo-nos a refletir também acerca de outros 

conceitos que compreendem o Círculo. Para tanto, apoiamos nossas 

reflexões nos estudos realizados por Sobral (2009), Fiorin (2009, 2010), 

Barros (2008), Brait (2009), Faraco (2009), dentre outros. 

A discussão que ora apresentamos sobre a noção do dialogismo 

compreende-o como constitutivo da diversidade de formas de enunciados. 

Por isso, as reflexões que fazemos ao longo dessa seção focalizam dentre 

outras questões, as características do enunciado, a noção de responsividade 

e a compreensão do enunciado como um ato singular, com vistas a discutir e 

problematizar a natureza das relações dialógicas que engendram a 

constituição dos enunciados dos textos científicos. 

Para iniciar a discussão, trazemos à baila o debate em torno do 

dialogismo versos polifonia. Dizemos que não se pode mencionar uma sem 

apontar direcionamentos para a outra. Por isso, é preciso compreender o 

dialogismo como princípio dialógico constitutivo da linguagem enquanto que 

a polifonia diz respeito à diversidade de presença de vozes no discurso, 

manifestadas através da construção dos textos. (BAKHTIN, 2006). 

Assim, a noção de polifonia, advinda de Bakhtin (2006), prevê a 

questão das relações dialógicas enquanto fundamento essencial da 

linguagem e a ideia de vozes que se instauram no discurso. Apesar de o 

conceito apresentar-se na amplitude da obra de Bakhtin, salientamos que é 

precisamente em Dostoiévsky, quando se procurava caracterizar a 

especificidade do romance ou no livro “Problemas da poética de 

Dostoiévsky”, que se tem mais aflorado o debate sobre a polifonia, que 

segundo Brait (2005), é apenas uma extensão do que se entende como 

dialogismo.  

Em Dostoievski, Bakhtin (1981) começa a notar a forma como as 

palavras vão se constituindo em ideias, nas quais se fixam um aglomerado 

de discursos e neles se evidenciam as vozes, refletindo, cada uma, ideias de 

diferentes pontos de vista. Sendo, portanto, essa noção de polifonia que irá 

caracterizar a vasta invenção do discurso polifônico e não, simplesmente, 

define-se em comparação ao discurso monofônico, que é caracterizado pela 

ausência de vozes. “Monofonia e polifonia são, portanto, efeitos de sentidos, 
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decorrentes de procedimentos discursivos, de discursos por definição e 

constituição dialógicos”. (BARROS, 2009, p. 33).  

Reconhecidas as devidas divergências e convergências que perpassam 

a polifonia e o dialogismo, passemos as nossas ponderações acerca do que se 

tornou um dos fenômenos mais importantes dentro dos estudos da 

linguagem que é o dialogismo. Segundo Barros (2009), esse princípio surge 

da acepção de que o ser humano se define pela alteridade, pois o outro é 

imprescindível para a concepção dialógica da linguagem, de maneira que “é 

impossível pensar no homem fora das relações que ligam ao outro” (Bakhtin, 

2006, p. 35).  

Partindo dessa premissa, definamos dialogismo com as palavras de 

Bakhtin (2003, p. 410) a partir desse entendimento: 

 
 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites 

para o contexto dialógico (esse se estende ao passado sem 
limites e ao futuro sem limites). Nem os sentidos do passado, 
isto é, nascidos no diálogo dos séculos passados, podem 
jamais ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por 
todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de 
desenvolvimento subsequente, futuro, do diálogo. Em qualquer 
desenvolvimento do diálogo, existem massas imensas e 
limitadas de sentidos esquecidos, mas em determinados 
momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu 
curso, tais sentidos serão relembrados e reviverão em forma 
renovada (em novo contexto). Não existe nada absolutamente 
morto: cada sentido terá sua festa de renovação. [grifos 
nossos] 

 
 

O que abstraímos da passagem acima, revela que o dialogismo é algo 

que é transcendente e constitutivo da linguagem, pois não se tem limites 

para sua abrangência e nem se pode determinar o espaço de acontecimento, 

já que a linguagem enquanto manifestação da vida e do homem perpassa a 

existência e o diálogo que dela nasce é renovado, revivido, relembrado e 

recuperado sempre através do sentido que dela emana. 

Em vista disso, dizemos que a concepção de linguagem e de discurso, 

que se recupera dos inscritos do Círculo de Bakhtin, mostram-nos como 

permanentemente ativos e recuperáveis centrados no agente, isso porque 

propõe que “a linguagem (e os discursos) têm seus sentidos produzidos pela 
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presença constitutiva da intersubjetividade [...] e o sujeito da linguagem, 

sujeito do discurso, é um agente – ou melhor – um ‘interagente’, alguém que 

age na presença de outros agentes”. (SOBRAL, 2009, p. 32). 

Desse entendimento do agente enquanto principal peça da concepção 

dialógica da linguagem, depreendemos, dos estudos do Círculo de Bakhtin 

(2006), que todo enunciado nasce e antecede de uma enunciação, de 

maneira que toda enunciação é determinada e concebida por enunciados. 

Assim concebida, a enunciação é produto constitutivamente social e 

histórico, já que “pressupõe a enunciações posteriores e anteriores, 

produzindo e fazendo circular sentidos”. (BRAIT e MELO, 2005, p. 69). 

Resulta disso a ideia de que a preocupação de balhtiniana centra-se na 

produção de enunciados e revela que enunciação e enunciado relacionam-se 

mutuamente, de modo que não há como desvincular o entendimento de um 

em relação ao outro, já que ambos se completam para manifestar o 

dialogismo constitutivo da linguagem. Assim, de acordo com o Círculo de 

Bakhtin, o enunciado pode ser compreendido da seguinte forma: 

 
 

O enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma 
resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera (a 
palavra é “resposta” é empregada aqui no sentido lato): refuta-
os, confirma-os, baseia-se neles, supõe-nos conhecidos e, de 
um modo ou outro, conta com eles. (BAKHTIN, 2003, p. 316). 

 
 
Depreendemos dessa afirmação que o enunciado revela-se pelo caráter 

“dialogizante” (2003, p. 410). E, por isso, pode ser apreendido a partir de um 

conceito amplo que funde, perpassa o dialogismo. Sobre esse caráter do 

enunciado que se mostra como constitutivo do dialogismo, Sobral (2009, p. 

35) mostra que esse é um conceito amplo que abarca três planos distintos 

enquanto: (i) condição essencial de ser e agir dos sujeitos; (ii) condição de 

possibilidade de produção de enunciados/discurso, do sentido e (iii) base de 

uma forma de composição de enunciados/discursos, o diálogo. Além disso, o 

enunciado só é compreendido quando inserido no espaço, ou seja, dentro do 

cenário do evento, de maneira que é preciso conhecer as circunstâncias 
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pragmáticas de produção, o “cenário” em que o enunciado foi/está inserido. 

(BAKTHIN, 2006). 

Essa profundidade no conceito de dialogismo é algo que perpassa todo 

o Círculo de Bakhtin, sendo vinculada principalmente no plano do discurso, 

a partir do que ele vem chamar de “tendência ao monológico” e “tendência ao 

dialógico”. Sobral (2009, p. 38) diz que “não é possível, em termos teóricos, 

mas são concretamente verificáveis – não há na prática discursos 

monológicos e/ou dialógicos “puros” nem mesmo em sentido mostrado”.   

Dito isto, outro ponto a ser colocado, proposto pelo Círculo de Bakhtin 

(2003), é que enunciado e discurso são considerados produtos das relações 

dialógicas. Assim, o discurso deve ser compreendido como algo vivo, instável, 

em constante renovação, vinculado a situação de produção e o sentido só 

passa a existir quando entendido no âmbito do processo de produção. 

Assim, “discurso se molda sempre à forma enunciado que pertence a um 

sujeito falante e não pode existir fora dela”. (BAKHTIN, 2003, p. 293). Sobre 

isso, vejamos o que nos mostra Sobral (2009, p. 90) 

 
 

Todo enunciado e todo discurso concretizam um dado feixe de 
sentidos e firma que os sentidos sempre se concretizam numa 
dada circunstância histórica e social que exibe elementos 
comuns com outros elementos específicos seus, divergências e 
acordos, conflitos e herança.  

 
 
Dessa afirmação, vemos emanar o conceito de sentido como uma 

manifestação do discurso e do enunciado que ocorre num processo 

contínuo, uma vez que é fruto das situações de produção do discurso, ou 

seja, vincula-se aos lugares, as situações, alterando, ressurgindo de acordo 

com os diferentes momentos. 

O sentido, portanto, segundo propõe o Círculo de Bakhtin (2006, 

2010) é manifestado entre sujeitos e nas relações entre sujeitos, sendo 

produto de um processo que nasce na e da relação entre locutor e 

interlocutor numa dada situação de produção. 

Assim, compreendemos que o dialogismo constitui um princípio que 

ancora as bases do Círculo de Bakhtin, sendo condição do sentido do 
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discurso. Além disso, a partir desse princípio outros conceitos basilares 

emergem de sua obra, que são discurso, enunciado e sentido, todos eles 

indissociáveis, já que não se pode compreender discurso sem a relação com 

o enunciado e o sentido produto que emana das relações dialógicas 

manifestadas pelos discursos que se materializam em enunciados.  

 

2.1.1 O dialogismo no discurso acadêmico 

 

Partindo da premissa de que o dialogismo é constitutivo do discurso, 

buscamos na presente seção mostrar e discutir como esse fenômeno 

configura-se como base no discurso acadêmico, já que entendemos, 

conforme Pereira (2007, 2009) e Pereira et al (2010), que o dialogismo 

configura-se como um pressuposto do discurso acadêmico, já que fazer 

menção, citar outros discursos é uma obrigatoriedade, visto que o sujeito 

enunciador precisa fundamentar o seu dizer. Assim, buscamos nesse espaço 

refletir sobre algumas características do discurso acadêmico, com ênfase no 

discurso reportado. Para tanto, apoiamos nossas reflexões com base nos 

pressupostos do Círculo de Bakhtin, bem como em estudiosos da linguagem 

Sobral (2009), Guimarães (2001), Cazarin (2005), Castro (2009), além de 

outros. 

Inicialmente, podemos dizer que o discurso acadêmico é um 

mecanismo para apresentação da linguagem que circunscreve o espaço 

científico. Para que seja proferido/materializado essa forma de discurso 

requer, por exemplo, a realização de pesquisa empírica sobre um objeto, com 

metodologia e análise de dados. Assim, a materialização dessa pesquisa é 

apresentada por um gênero do discurso que esteja dentro desse espaço, 

podendo ser divulgada dentro do próprio espaço. Conforme pontua 

Guimaraes (2001, p. 66), 

 
 

O discurso acadêmico, pois, não só carece das funções 
argumentativas – uma vez centrado numa tomada de posição – 
mas também de aceitabilidade por parte da comunidade 
científica na qual ele está inserido; os métodos e os padrões 
científicos são mantidos por essa comunidade científica. O 
público ao qual são endereçadas as publicações científicas não 
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é passivo, visto que estão sob seu controle a matéria e a 
substância das comunicações que recebe. 

 
 

A partir dessa acepção, o discurso científico caracteriza-se 

principalmente pela inserção na comunidade cientifica e pela necessidade de 

aceitação por parte da comunidade. Para tanto, esse discurso precisa está 

dentro dos padrões de convenção desse espaço. Essa compreensão sobrecai 

diretamente na organização estrutural na enunciação do discurso 

acadêmico, que se baseia nas normas postuladas e enraizadas pela 

comunidade científica, com características específicas: objetividade, clareza, 

precisão, coerência, concisão e simplicidade. 

Ademais, o discurso acadêmico caracteriza-se essencialmente pelo 

discurso dialógico, mas em que se encontram em sua superfície o discurso 

monológico, uma vez que 

 
 

faz veemência a certas afirmações, dando a impressão de 
abafar a voz do outro, mas que em seu âmbito reconhece a 
presença de outros discursos, de outras vozes, no próprio ato 
de afirmar: recordemos que negar é reconhecer uma afirmação 
dada! (SOBRAL, 2009, p. 39). 

 

 
A passagem acima mostra que o discurso acadêmico, mesmo 

considerando a necessidade de menção ao outro como parte constitutiva, 

nele revela-se a presença do discurso do sujeito enunciador e delas outros 

discursos surgem seja para confirmar e/ou refutar a afirmação. Assim, para 

o Círculo de Bakhtin o discurso citado juntamente com a noção de gêneros 

do discurso são elementos centrais do processo social de construção das 

enunciações. 

Com base nesse entendimento, trazemos o que Bakhtin (2006, p. 144) 

vem chamar de discurso reportado, que é o próprio discurso imbricado no 

discurso ou, como diz “a enunciação na enunciação”. Em outras palavras, o 

discurso citado adapta-se a partir de outro discurso que está em construção; 

esse fazer não permite que se negligencie o posicionamento autoral do 

discurso citado, devendo ser, portanto, garantidas todas as suas 

características estruturais, semânticas. Apesar de o discurso citado ser 
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integrado a outras estruturas sintáticas, semânticas, estilísticas e 

composicionais, consegue adaptar-se para garantir sua “autonomia 

primitiva, sem o que ele não poderia ser completamente apreendido” (ibidem, 

p. 145). A questão da adaptação discursiva pode ser apreendida conforme 

propõe Cazarin (2005, p. 134), quando afirma que “o discurso de ‘um’ é 

impregnado pela palavra do ‘outro’ que naturalmente é alterada em seu 

sentido pelos efeitos da compreensão que assumem”. 

Dessa forma, no interior do discurso acadêmico, especificamente no 

gênero monografia, não há como o discurso de outrem integrar-se 

completamente dentro de um novo discurso, pois os aspectos semânticos e 

estruturais permanecem “relativamente estáveis”, de modo que a integridade 

do discurso continua palpável. Essa característica é proposta por Bakhtin 

como “fenômeno de reação da palavra a palavra”, que resulta numa noção de 

sujeito consciente e autossuficiente, então, configurado numa relação de 

intersubjetividade com a realidade que o rodeia. Disso resulta que a palavra 

que o precede e  que o antecede é expressão de “um” em relação ao “outro’’, 

já que ambos exercem a função de figuras essenciais na constituição da 

palavra e do discurso.  

Nessa configuração, o Círculo de Bakhtin (2006, p. 146) revela que o 

discurso citado pode ser compreendido como: 

 

 
[...] todo enunciado, contanto que examinemos com apuros, 
levando em conta as condições concretas da comunicação 
verbal, descobriremos as palavras do outro ocultas ou 
semiocultas, e com graus diferentes de alteridade. 
[...] documento que quando sabemos tê-lo, dar-nos indicações, 
não sobre os processos subjetivos-psicológicos passageiros e 
fortuitos que se passam na alma do receptor, mas sobre as 
tendências sociais estáveis características da apreensão ativa 
(fala) do discurso de outrem que se manifestam nas formas da 
língua. 

 
 

Entendemos, pois, que o discurso citado é elemento concretamente 

marcado e, ao mesmo tempo, não-revelado no enunciado e que o discurso 

enunciado revela o contexto de transmissão do discurso que diz respeito à 

língua, enquanto mecanismo de manifestação da linguagem. Dessa forma, o 
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discurso citado preserva desde suas características constitutivas, isto é, 

semântica, estrutural até as que dizem respeito ao contexto de transmissão. 

Ademais, é preciso mostrar, conforme Bakhtin (2006, p. 146) outro 

aspecto que diz respeito à transmissão do discurso de outrem para o interior 

de outro contexto (discurso acadêmico), isto é, todo discurso transmitido sob 

a forma escrita tem seu fim específico. Nesse sentido, o autor quer mostrar 

que o discurso citado vai adaptar-se à particularidade do gênero, portanto, 

ao modo de transmissão, ou seja, à forma de referência utilizada pelo 

produtor, seja ela discurso indireto, evocação ou qualquer outra. O modo de 

transmissão para determinado contexto deve, também, levar em conta o que 

o autor chama de uma “terceira pessoa” – a pessoa a quem estão sendo 

transmitidas as enunciações citadas. 

Dessa forma, Bakhtin (2006, p. 148) chama-nos atenção para o fato de 

que é necessário pensarmos na integração do discurso citado ao contexto 

narrativo, chamado de novo discurso, pois seria impossível compreender 

qualquer forma de discurso citado sem levar em conta as relações 

dinâmicas, complexas e tensas que os unem. Nesse sentido, ressalta a 

necessidade de uma relação dinâmica quando se visa à transmissão do 

discurso citado, podendo ser estabelecida sob duas orientações: (i) estilo 

linear – busca-se conservar a integridade e a autenticidade do discurso 

citado em que a língua vai procurar determinar barreira fixas, com o intuito 

de protegê-lo contra as interferências do autor, ou seja, as entonações e as 

características linguísticas próprias do autor; (ii) estilo pictórico – busca-se 

integrar o discurso citado com maneiras mais versáteis que possam permitir 

a infiltração do autor, tendo em vista que sua tendência é atenuar os 

contornos exteriores nítidos da palavra de outrem, pois são compreendidos 

como modelos mistos de transmissão de discurso, já que neste tipo o 

produtor tem a possibilidade de apagar sem receio as fronteiras nítidas do 

discurso citado.  

Reconhecemos nessas duas orientações, assim como em Grigoletto 

(2005), alguns elementos de comparação bem definidos. Se na primeira 

orientação - estilo linear - há uma preocupação em expor explicitamente os 

limites da fala do outro; na segunda orientação - estilo pictórico – ao 
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contrário, procura-se apagar qualquer modo de demonstração do discurso 

citado. De acordo com Castro (2009, p. 124), o fato de a segunda orientação 

possibilitar a presença livre do enunciador, “fez com que ela se consagrasse 

como sendo ideal para o desenvolvimento dos modelos mistos de 

transmissão discursiva, tal como o discurso indireto, sem sujeito aparente”. 

Dito isto, outra questão necessária é a posição do discurso citado na 

hierarquia social de valores do autor e/ou obra, ou seja, na maneira que o 

autor do discurso citado é representado, pois, dependendo do valor atribuído 

a esses no texto, a dificuldade aumenta por parte do produtor em 

estabelecer uma opinião em relação à obra ou mesmo sobre determinada 

citação. Com relação a isso, Bakhtin (2006, p. 153) afirma que “quanto mais 

forte for o sentimento de eminência hierárquica na enunciação de outrem, 

mais claramente definidas serão as suas fronteiras, e menos acessível será à 

penetração por tendências exteriores de réplica e comentário”. 

Para mostrar como funcionam essas duas orientações, Bakhtin (2006) 

destaca algumas formas de manifestação do discurso do outro, denominadas 

por ele de “esquemas de transmissão”, que foram estabelecidos a partir de 

textos literários. Esclarece, ainda, que é impossível demarcar uma fronteira 

nítida entre esquema gramatical e variante linguística, já que, em seus 

estudos, gramática e estilo são extremante interligados. Desse modo, 

Bakhtin (2006) assevera que cada forma de manifestação do discurso do 

outro restabelece a seu modo a enunciação – o discurso de outrem, podendo 

materializar-se de três formas diferentes de discurso citado: o discurso 

direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. 

Assim, no discurso acadêmico, essencialmente, tem-se a manifestação 

dessas formas, definidas pelo Círculo de Bakhtin (2006, p. 159) da seguinte 

forma: o discurso direto é uma espécie de citação textual de um discurso de 

outrem; e o discurso indireto livre funciona na trama discursiva como uma 

espécie de marca linguística que se insere no discurso do outro, sendo o 

“resultado da inter-relação completamente nova entre o discurso narrativo e 

o discurso citado”. Já o discurso indireto é caracterizado como aquele em 

que se ouve diferente o discurso de outrem, integrando ativamente e 

concretizando a sua transmissão outros elementos e matizes que os outros 



62 

 

esquemas deixam de lado e faz parte do estilo pictórico, pois se integram ao 

discurso do produtor integralmente. Podemos dizer que no discurso indireto, 

os elementos emocionais e afetivos do discurso, ligados ao conteúdo 

semântico, não são totalmente transportados para o discurso citado, já que 

não são expressos de forma literal como no discurso direto, pois quem 

enuncia é o próprio aluno/produtor, que carrega sua expressão própria e 

deixa-a transmitir ao discurso citado, entendendo que não tem como 

desvincular, no discurso indireto, o que faz parte do interior e do exterior do 

discurso citado. 

Em vista disso, podemos dizer que o discurso acadêmico é 

essencialmente permeado por discursos outros, dada a necessidade de que 

na comunidade científica é preciso que o produtor do gênero do discurso 

respalde/fundamente seu dizer com base em outros para elaborar uma 

pesquisa empírica, pois só assim a produção é reconhecida e tem-se a 

possibilidade de garantir divulgação dessa pesquisa. Compreendidas as 

características que compõem o discurso acadêmico, passemos ao 

entendimento do gênero monografia que se manifesta em torno desse 

discurso. 

 

2.2 Os gêneros do discurso: em cena a monografia 

 

Partimos do entendimento de que os gêneros do discurso são produtos 

das relações sociais em que os sujeitos estão envolvidos diariamente, sendo 

condição de manifestação da língua e regulados pelas esferas de utilização 

dela. É com essa compreensão que adentramos na discussão em torno do 

gênero mon[ografia, que atende a esfera acadêmica. Assim, para 

compreendermos o gênero monografia, tomamos como base os pressupostos 

do Círculo de Bakhtin principalmente sobre a definição de gêneros e suas 

características, em seguida, nos apoiamos em estudos de Bronckart (1999) 

sobre os gêneros, especialmente, quando se refere aos modos de narrar e 

expor tão necessários em gêneros da esfera acadêmica, por fim, buscamos 

nas discussões de Marcuschi (2002) e de outros, o viés didático-pedagógico 

que subtende esse gênero. Desse modo, buscamos fundamentos para a 
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compreensão dos gêneros do discurso como formas de enunciado atreladas 

às esferas da atividade humana, que nos ajudam a situar a discussão sobre 

a monografia como gênero do discurso da esfera acadêmica. 

Para início de discussão, uma questão que podemos chamar é sobre a 

origem dos gêneros, dizemos isso, porque atualmente não se pode discutir 

ensino, produção textual, escrita, dentre outros, sem se retomar os estudos 

sobre gêneros. Assim, de acordo com Todorov (1980, p. 46), “os gêneros 

surgem de outros gêneros. Um novo gênero é sempre a transformação de um 

ou de vários gêneros antigos: por invenção, por deslocamento, por 

combinação”.  Assim, compreendemos que os gêneros são resultados das 

situações diárias em que os sujeitos estão envolvidos, surgindo e se 

reinventando através dessas situações como elemento de comunicação. 

Dito isso, passemos à definição de gêneros do discurso que se abstrai 

do Círculo de Bakhtin ao mostrar que a manifestação da língua se dá em 

forma de enunciados orais e escritos, vinculados a diversas esferas da 

atividade humana. Vejamos na acepção abaixo: 

 
 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que 
sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua 
[...]. O enunciado reflete as condições específicas e as 
finalidades de cada uma das esferas, não só por seu conteúdo 
(temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada 
nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais –, mas também, e sobretudo por sua construção 

composicional. (BAKHTIN, 2003, p. 279).  

 
 
Como vemos nas palavras acima, os gêneros se adéquam às condições 

de produção e, por isso, refletem tais condições a partir das diversas esferas 

da atividade humana, no que se refere ao seu conteúdo temático, estilo e 

estrutura composicional. Nessa perspectiva, o conceito de gêneros do 

discurso é entendido como manifestação da língua e da realidade, significa 

dizer, ainda, que é a partir das situações reais de uso concretizadas pela 

imensa variedade textual existente na sociedade que se representam os 

gêneros do discurso.  
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Nessa perspectiva, o enunciado é entendido como manifestação da 

língua em uso, comportando “formas – padrão”, que, por sua vez, permutam 

de acordo com várias temáticas e estilos diferenciados. São exatamente 

essas formas que constituem os gêneros, “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 279), que estão relacionados ao contexto 

sócio-histórico, demarcados por diversas situações que os determinam e os 

caracterizam enquanto materialização da língua: conteúdo temático – o que é 

e o que pode tornar-se dizível por meio do gênero; construção composicional 

– estrutura particular dos textos pertencentes ao gênero; estilo – 

configurações específicas das unidades de linguagem derivadas, sobretudo, 

da posição enunciativa do locutor; conjuntos particulares de sequência que 

compõem o texto etc.  

Dado esse caráter de “unidade real”, os gêneros do discurso 

apresentam-se, pela sua condição, como sendo heterogêneos; por isso, é 

necessário considerar a natureza sócio-histórica do enunciado, levando em 

conta a diversidade existente entre os gêneros. Tomando essa característica 

para o gênero monografia, entendemos que essa atua como uma 

representação das relações dialógicas que emergem dentro do âmbito 

acadêmico, já que pela própria constituição desse gênero, tem-se 

pressuposta essa condição dialógica, o que indica esse caráter de unidade 

real.  

Com base nessas três características apontadas por Bakhtin, 

definimos o gênero monografia como unidade real da língua que: (i) possui 

conteúdo temático delimitado, de acordo com a área de conhecimento com a 

qual o locutor dialoga; (ii) possui uma estrutura composicional própria e 

delimitada (introdução, desenvolvimento e conclusão); (iii) possui um estilo 

demarcado por uma linguagem impessoal, formal, concisão, objetividade e 

clareza; (iv) possui finalidade de produção reconhecida, já que o produtor 

pode publicar o trabalho, apresentar em eventos, dentre outros. Como 

vemos, a monografia congrega todas as características de um gênero 

discursivo. Essa concepção da monografia é diferente do que propõe os 

manuais que privilegiam o caráter técnico e normativo, pois, dentro quadro 
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bakthiniano, a monografia é concebida enquanto gênero do discurso, que 

leva em consideração a natureza sociohistórica e o seu caráter dialógico.   

Uma vez definido os gêneros do discurso, Bakhtin (2003) passa a  

diferenciá-los e classificá-los como primários e secundários. Essa distinção 

pode ser aplicada da seguinte forma: constituem-se como primários, gêneros 

como diálogo, carta, que estão ligados a situações espontâneas do cotidiano 

e, por isso, não exigem tanta formalidade e nem apresentam estruturas 

rígidas e complexas. Já os gêneros secundários, são considerados aqueles 

que emergem de esferas complexas e podem ser decorrentes da 

transmutação de gêneros primários, além disso, exigem a formalidade 

dispensada nos primários, por exemplo, como romance, teatro, conferência, 

dentre outros. Sobre essa diferenciação, Bakhtin (2003, p. 281-2) pontua 

que “a distinção entre gênero primário e gênero secundário tem grande 

importância teórica, sendo esta a razão pela qual a natureza do enunciado 

deve ser elucidada e definida por uma análise de ambos os gêneros”. Essa 

classificação de primário e secundário, de acordo com Sobral (2009), é de 

cunho qualitativo, mas não hierárquico e sim de anterioridade. Com base 

nessa distinção apontada acima, entendemos que a monografia pode ser 

compreendida, conforme indica Bakhtin, como gênero secundário, já que 

surge no âmbito de outros gêneros da esfera acadêmica e possui estrutura 

complexa. 

A concepção de gênero de Bakhtin (2003, p. 291) que adotamos é 

singular, pois revela que os gêneros modificam-se de acordo com as 

transformações sociais e diárias, implicando diretamente na arquitetura, 

organização e estilo, já que, conforme suas palavras, “a variedade dos 

gêneros do discurso pressupõe a variedade dos escopos intencionais daquele 

que fala e escreve”. Disso resulta o entendimento de que a demanda de 

gêneros não se esgota, pois é algo infinito, dado o caráter de ser manifestado 

pela linguagem e pelas relações sociais.  

Outra questão enfatizada no âmbito das discussões realizadas pelo 

Círculo de Bakhtin diz respeito à valorização do estilo dentre as 

características que o gênero deve comportar, pois, para Bakhtin (2003, p. 

289), “quando há estilo há gênero”. Desse modo, o estilo não é apenas uma 
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marca para determinado gênero, mas é indissociável do gênero, do ponto de 

vista composicional. Em termos gerais, os gêneros discursivos, definidos por 

Bakhtin, são formas distintas de enunciados que refletem a variedade da 

língua e manifestam o estilo próprio do sujeito, que é visto na multiplicidade 

de temas. 

Reconhecidos, pois, esses aspectos que abarcam os gêneros do 

discurso, podemos dizer que esses atuam como ferramentas e/ou 

instrumentos de manifestação da língua. Nesse sentido, acreditamos que os 

gêneros da esfera acadêmica, com destaque para a monografia, atuam como 

primordiais para a formação intelectual e universitária, já que são elementos 

e mecanismos necessários ao desenvolvimento da competência linguística e 

comunicativa tão indispensável no espaço universitário.  

Dito isto, adentramos nos estudos de Bronckart (1999, p. 157)9, em 

que texto e gêneros atuam como termos semelhantes, ou seja, “são produtos 

de atividades de linguagem em funcionamento que apresentam 

características relativamente estáveis”. (1999, p. 137). A proposta desse 

autor visa a uma classificação, que iremos aplicar ao gênero monografia. 

Segundo esse autor, essa classificação que pode ser vista como instrumento 

de análise e sugere uma abordagem em três níveis: as atividades de 

linguagem, os textos, os tipos de discurso, considerados como mundos 

discursivos. No que tange à ideia de mundos discursivos, definimos as 

operações constitutivas chamadas de arquétipos psicológicos, esses, por sua 

vez, podem ser representados pelas coordenadas dos mundos surgidas na 

ordem do narrar e na ordem do expor. 

A partir dessa proposta de mundos discursivos de Bronckart (1999), 

aplicamos esse entendimento ao gênero monografia, pois compreendemos 

que o discurso que prevalece na monografia é o teórico com algum viés 

interativo, dado ser um gênero da esfera acadêmica e, por isso, a prevalência 

do discurso teórico. Ademais, o discurso teórico caracteriza-se pela 

utilização/marca do verbo EXPOR, que assinala “uma autonomia completa 

                                                 
9
 Bronckart (1999) propõe algumas equivalências terminológicas considerando a perspectiva 

de Bakhtin, tais como: formas e tipos de linguagem são denominados de ações de 

linguagem; gêneros do discurso são chamados de gênero de texto e os enunciados, 

enunciações e/ou textos bakhtinianos são chamados de textos. 
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em relação aos parâmetros físicos da ação de linguagem de que o texto se 

origina”, o que é bastante presente nos gêneros da esfera acadêmica. 

Outra questão acrescentada por Bronckart (1999, p. 171-173) é que o 

discurso teórico é, em princípio, “monologado e escrito e esse caráter se 

traduz principalmente pela ausência de frases não declarativas”. Esse 

caráter monologado do discurso acadêmico é assinalado por Sobral (2009) 

que diz “há discursos que na superfície se organizam em termos monológico, 

mas tendem ao dialógico, como é o caso do discurso acadêmico”. 

Diante dessa premissa, outras propriedades são demarcadas para o 

discurso teórico, em decorrência de uma análise empírica, conforme se 

seguem: (i) a presença de múltiplos organizadores com valor lógico-

argumentativo; (ii) a presença de numerosas modalizações lógicas, assim 

como a onipresença do auxiliar de modo ‘poder’; (iii) a exploração de 

procedimentos de focalização de certos segmentos de texto, assim como 

procedimentos de referência (metatextual, intratextual, intertextual) a outras 

partes do texto, ou intertexto científico; (iv) a presença de muitas frases 

passivas, a maioria do tipo ‘passiva truncada’ e (v) a grande frequência, ao 

lado das anáforas pronominais, de anáfora nominais ou de procedimentos de 

referência dêitica intratextual. (BRONCKART, 1999). De um modo geral, 

essas propriedades operam como elementos que organizam o discurso 

teórico e, também, caracterizam o gênero monográfico, uma vez que esse se 

constitui, basicamente, do discurso teórico.  

Depois desses apontamentos de Bronckart, trazemos à baila, algumas 

proposições apontadas por Marcuschi (2002, p. 22) que servem para a 

compreensão do gênero monografia como um objeto de ensino. O referido 

autor entende que “os gêneros textuais10 constituem-se como ações sócio-

discursivas, para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de 

algum modo”. Uma das primeiras questões apontadas por Marcuschi (2002) 

é sobre a distinção entre tipos textuais11 e gênero textual, pois, segundo ele, 

não se pode tomar o gênero textual como objeto de ensino sem que essa 

distinção seja esclarecida. Assim, tipo textual designa sequências de 

                                                 
10 Nomenclatura utilizada por Marcuschi diferentemente do que propõe Bakhtin. 
11 Tipo textual na perspectiva de Marcuschi tem outra definição que não é a mesma de Bronckart. 
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natureza linguística: narração, argumentação, descrição, injunção e 

exposição12, que são materializadas nos gêneros, consideradas como 

“constructos teóricos definidos por propriedades intrínsecas”, enquanto os 

gêneros textuais são realizações linguísticas concretas, definidas por 

propriedades sócio-comunicativas (cf. MARCUSCHI, 2002, p. 22-23). Dessa 

forma, a distinção pode ser tomada da seguinte forma: enquanto os gêneros 

textuais congregam e definem-se por critérios sócio-comunicativos que dizem 

sobre as relações sociais em que eles emergem; os tipos congregam e 

definem-se por critérios internos (linguísticos, funcionais e textuais), que 

dizem dos aspectos internos ligados à língua. Embasados por essa distinção, 

dizemos, pois, que o gênero monografia comporta mais de uma tipologia 

textual e define-se segundo critérios sociocomunicativos.   

Além disso, Marcuschi (2002; 2003) aponta que o gênero mantém uma 

relação hierárquica com algumas categorias, estabelecida da seguinte forma: 

(i) quanto ao domínio discursivo; (ii) quanto ao suporte; (iii) a formação 

discursiva que subentende a circulação do gênero e, por fim, (iv) a tipologia. 

Essa relação hierárquica pode ser transferida para o gênero monografia e o 

caracterizamos, conforme Pereira (2007), do seguinte modo: (i) formação 

discursiva é ideológica, tendo em vista que está ligada à escolha por 

determinada teoria em detrimento de outra; (ii) o domínio discursivo 

caracteriza-se como o científico, uma vez que trata de um trabalho de 

pesquisa desenvolvido no âmbito acadêmico; (iii) a monografia como gênero 

caracterizado pela predominância de sequências argumentativas, mas se 

percebem outras, como descritivas, expositivas, e, por último, (iv) 

consideramos que o suporte da monografia configura-se como uma questão 

bastante relativa, já que depende da condição de divulgação e/ou 

apresentação optada pelo aluno/produtor, ou seja, o aluno/produtor irá 

optar por diferentes suportes do domínio científico para apresentar o gênero, 

que no caso da monografia, de acordo com Marcuschi (2003), pode ser o cd-

rom, o congresso, a palestra e a revista científica. Sendo assim, 

reconhecemos, somente para fins ilustrativos, que o suporte da monografia é 

a revista científica, já que o suporte depende, exclusivamente, da forma de 

                                                 
12 Outros teóricos trazem a existência de mais tipos textuais 
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circulação optada pelo aluno/produtor. Esses apontamentos mostrados 

acima servem para o entendimento de que a monografia é um gênero tomado 

no espaço acadêmico como objeto de ensino, já que engloba várias categorias 

que atuam no desenvolvimento da competência linguística do estudante.   

Dessa forma, entendidas as especificidades que compõem o gênero 

acadêmico monografia, passemos adiante a compreender quem são os 

interlocutores envolvidos na produção desse gênero, já que diferentemente 

de outros gêneros, uma das questões centrais que se coloca para a 

elaboração da monografia diz respeito aos vários interlocutores que 

participam dessa produção. 

 

2.3 Para quem e com quem escrevemos: o locutor e os interlocutores do 
discurso acadêmico 

 

Uma das premissas da elaboração do texto acadêmico é justamente o 

envolvimento, no momento da escritura, de vários interlocutores que atuam 

de formas diferenciadas para que o gênero, no caso a monografia, constitua 

um trabalho científico e possa ser divulgado dentro da comunidade que o 

constitui.  

Nesse sentido, buscamos, nesta seção, compreender e esclarecer como 

esses possíveis interlocutores envolvem-se nessa produção, de forma a 

garantir, de um lado, a produção do gênero, e, de outro, a aceitação por 

parte da comunidade científica. Com esse intuito, fundamentamo-nos em 

escritos do Círculo de Bakhtin, já que a noção de interlocutor parte da sua 

obra e também de trabalhos de outros autores tais como Perrota (2004), 

Fossey (2008), Sobral (2009), dentre outros. 

Inicialmente, deixemos evidente a nossa compreensão do que seja 

locutor na perspectiva do Círculo de Bakhtin (2003), partindo da 

consideração de que todo enunciado possui um locutor-sujeito da 

enunciação e sobre a qual se responsabiliza pelo o que seja escrito ou falado 

e para que essa enunciação seja materializada em textos, necessita da 

participação de muitos "outros" interlocutores para a produção do sentido do 

enunciado.  
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Entendemos, pois, que o locutor, é o produtor da monografia, é aquele 

que está na ordem do dizer, aquele por quem o dito é proferido (mesmo 

considerando os não-ditos e os “outros” do dizer que convergem para o 

dizer), e uma vez dito, esse locutor deve considerar, nesse dizer, os outros 

que estão na base, fundamentando, apoiando e/ou discordando desse dizer. 

Assim, esses “outros” podem ser compreendidos como os interlocutores que, 

nessa acepção, consideramos apenas o interlocutor, do ponto de vista dos 

autores, que fundamentam o dizer do locutor, entretanto, conforme já  

informado, na produção do gênero monografia muitos outros interlocutores 

são reconhecidos, cujos papéis variam para que o gênero seja elaborado.  

É válido recordar aqui o que o Círculo de Bakhtin (2003) chama de 

atitude responsiva ativa. É uma postura a ser tomada pelo locutor diante da 

comunicação verbal, de maneira a poder participar ativamente com os 

interlocutores: concordando, discordando, completando, tornando-se o 

locutor, pois,  

 
 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de 
natureza ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo 
seja bastante diverso); toda compreensão é prenhe de 
resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o 
ouvinte falante. (BAKHTIN, 2003, p. 271). 

 
 

Em termos gerais, o locutor precisa reconhecer-se como interlocutor 

de seu próprio dizer, isso é uma forma de atingir, adentrar no espaço dos 

outros interlocutores, o que, nas palavras de Bakhtin, é tomar uma atitude 

responsiva ativa pelo seu dizer. Para tanto, é preciso que o locutor saia do 

seu papel de produtor e atinja o papel de interlocutor, procurando perceber 

no seu próprio texto as possíveis nuanças. O locutor, no movimento de 

interlocução, precisa dialogar com seu texto, a fim de tomar uma postura 

para atingir a meta-consciência (BAKHTIN, 2006). 

Nesses termos, o locutor necessita obter uma postura virtual do 

interlocutor, ou seja, precisa transferir-se para ser o interlocutor do seu 

texto, apontando os vários outros que estão internalizados, parafraseando as 
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palavras dos “outros” em palavras próprias. Essa questão é vislumbrada pelo 

Círculo de Bakhtin na seguinte passagem. 

 
 

O próprio locutor como tal é, em certo grau, um respondente, 
pois não é o primeiro locutor, que rompe pela primeira vez o 
eterno silêncio de um mundo mudo, e pressupõe não só a 
existência do sistema de língua que utiliza, mas também a 
existência dos enunciados anteriores – emanantes dele mesmo 
ou do outro – aos quais seu próprio enunciado está vinculado 
por algum tipo de relação (fundamenta-se  neles, polemiza com 
eles), pura e simplesmente ele já os supõe conhecidos do 
ouvinte. Cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa 
de outros enunciados. (BAKHTIN, 2003, p. 291) 

 
 
Isso significa que o locutor institui-se no seu próprio texto numa 

postura de meta-consciência, já se reconhece em uma posição de 

interlocução, em que dialoga com outros interlocutores, a fim de garantir 

uma relação dialógica. Sendo assim, dado o caráter de interlocução em que o 

produtor precisa atingir diante do seu texto, partimos para a compreensão 

dos vários interlocutores que se envolvem na escritura no gênero 

monografia. Esses interlocutores, muitas vezes, são reconhecidos como os 

leitores do texto, como assim propõem Perrota (2004) e Fossey (2008), 

quando os denominam como leitores. 

Dadas as especificidades dos gêneros produzidos no âmbito 

acadêmico, especialmente a monografia, que se configura por ser produzida 

por um único produtor, pelo menos no Curso de Letras do CAMEAM, o qual 

compartilha da participação de muitos interlocutores na escritura de seu 

texto, Perrota (2004, p. 01) argumenta que: 

 

 
Na academia, a questão do leitor [no caso interlocutor] é 
bastante complexa, pois, além do grupo profissional a quem 
dirigimos nosso estudo, devemos pensar também na banca 
examinadora, e isso cria mais um ponto de tensão na equação 
acima, mais uma voz com a qual precisamos dialogar. [grifo 
nosso] 

 
 

Perrota (2004) mostra como um aspecto central a ser considerado, 

quando se pensa na produção do texto acadêmico, o interlocutor, ou seja, o 
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para quem dirigimos o nosso discurso, e nos aponta dois interlocutores: o 

grupo profissional para o qual a pesquisa é feita, para a divulgação por entre 

a comunidade científica; e a banca examinadora para a qual o texto é 

direcionado quando do momento da avaliação.  

Um pouco além do que propõe Perrota (2004), a produção da 

monografia envolve outros interlocutores, dentre os quais, apresentamos: (i) 

o orientador do projeto de pesquisa – como primeiro interlocutor do 

nascimento da pesquisa, já que parte dele as orientações para elaboração 

desse gênero; (ii) o orientador da monografia – aquele a quem cabe a 

orientação do trabalho de conclusão de curso, uma vez que a orientação da 

execução da pesquisa é de responsabilidade dele; (iii) a banca examinadora – 

para quem o trabalho é desenvolvido com vistas a verificar a qualidade, do 

ponto de vista avaliativo e (ii) a comunidade científica – para a qual a 

pesquisa é realizada e divulgada, com vistas a atingir méritos acadêmicos.      

De acordo com Perrota (2004, p. 01), o locutor/produtor da monografia 

precisa pressupor para a produção de seu texto, algumas posições que o 

interlocutor pode assumir diante da escritura do texto: 

 
 

Escrever para os amigos significaria, [...] seria nossa 
capacidade de articular criativamente as ideias e apresentá-las 
de maneira que nosso público nos identifique como autores do 
texto, influenciando, suscitando apreciações de diversas 
ordens. Já os para os inimigos seriam aqueles com quem 

deveríamos brigar, discordar antecipando objeções, 
contrapondo ideias, concepções, visões de mundo – dessa 
tensão de vozes dissonantes nasceria nosso texto. 

 
 
Essa postura do produtor diante do texto, pode ser atribuída aos 

diferentes interlocutores, por cada um desde o orientador do projeto, o 

orientador da monografia, a comunidade científica até a banca examinadora. 

É necessário evidenciar que a colocação de Perrota reflete a postura 

responsiva ativa proposta pelo Círculo de Bakhtin e nos indica que o produto 

precisa assumir diferentes interlocutores diante do seu texto. Em termos 

gerais, a quem cabe ser amigo e inimigo do texto não se tem como 
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determinar, são relações simétricas e assimétricas, cada interlocutor pode 

assumir posturas e propor encaminhamentos distintos para o texto. 

Nesse sentido, podemos dizer que a produção da monografia exige: um 

locutor – produtor – aquele a quem cabe a produção do gênero, devendo 

considerar suas especificidades, fazendo escolhas, justificativas sobre o 

método e objeto de pesquisa; diversos interlocutores – a começar pelo 

orientador do projeto – que faz o produtor descobrir o objeto de pesquisa e 

compreender as diversas nuanças que compõe o trabalho de pesquisa na 

iniciação científica; o orientador da monografia – é aquele com quem o 

trabalho é elaborado e também para quem é dirigido, cuja participação 

perpassa toda a elaboração do texto, com encaminhamentos, apontando 

posições teóricas e metodológicas que melhor se adaptem ao objeto a ser 

pesquisado; a banca examinadora – é aquele para quem o trabalho é 

elaborado e encaminhado com vistas à avaliação da pesquisa; e de certo 

modo, com quem se pode atribuir um pouco na participação na elaboração, 

já que a banca participa como avaliadora, com ponderações e oferecendo 

possíveis redimensionamentos para a melhoria do trabalho, o que pode dar a 

essa o caráter de colaboradora da escritura do trabalho; por fim, a 

comunidade científica – é aquele para quem o trabalho é dirigido, em uma 

perspectiva de divulgação dos resultados da pesquisa, esse interlocutor 

corresponde aos pares de profissionais dentro da área de atuação do 

locutor/produtor. 

Em suma, o gênero monografia, assim como outros gêneros 

acadêmicos (artigo, dissertação, tese, dentre outros), abarca vários 

interlocutores que propõem e contribuem de maneiras diferenciadas para a 

escritura do trabalho e, especialmente, para a aceitação por parte da 

academia. Esclarecido e definido o locutor e os interlocutores envolvidos na 

monografia, procuramos, no tópico a seguir, apresentar e discutir, com base 

nos pressupostos da Análise Textual do Discurso, questões relativas à 

responsabilidade enunciativa, que podem emanar por parte do locutor e 

interlocutores da monografia. 
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2.4 As contribuições da Análise textual dos discursos: os pressupostos  

 

Partimos, neste capítulo, da noção de dialogismo proposta pelo Círculo 

de Bakhtin, pois entendemos que essa constitui uma premissa basilar para 

os estudos da linguagem, especialmente, em gêneros da esfera acadêmica, 

que são essencialmente recobertos por essa noção. Assim, uma vez dito de 

onde partem nossas discussões, imbricamos, nesse momento, no terreno da 

Análise Textual dos Discursos (doravante ATD) a fim de apontar as bases 

que sustentam essa abordagem teórica. Para tanto, direcionamos o nosso 

olhar inicialmente para o que Adam (2008) descreve como pressupostos que 

definem essa nova abordagem, sustentada entre a Linguística Textual e 

Análise do Discurso. E para complementar e reafirmar as colocações de 

Adam (2008), trazemos as discussões apontadas por Passeggi et al (2010), 

Rodrigues (2010), dentre outros.    

Ressaltamos, de imediato, que Adam (2008) firma a ATD a partir das 

noções de língua preconizada por Saussure e de discurso afincada pelos 

estudos da Linguística da Enunciação nos termos propostos por Benveniste. 

Essas duas pontes alicerçam e constroem a abordagem proposta pela ATD. 

Nesse sentido, uma das questões iniciais de Adam (2008) é apontar 

esses pressupostos de onde parte e sustenta a ATD. Assim, retoma Saussure 

para mostrar que a língua mesmo dicotomizada da fala, como ele propõe, 

pode ser compreendida numa perspectiva discursiva. Para isso, Adam (2008) 

resgata obras de Saussure e revela que o discurso estar constituído no 

interior da definição de língua, em outras palavras, o discurso é o horizonte 

da língua que subtende uma natureza da discursividade. Como forma de 

manter essa natureza discursiva da língua em Saussure, Adam (2008) busca 

respaldo em outros estudiosos como Humboldt, que define a língua 

amparada nessa natureza discursiva. 

Dessa forma, com base nas afirmações de Saussure, do Curso de 

Linguística Geral, Adam (2008) firma as bases de uma concepção de língua 

enquanto atividade discursiva e parte na direção de encontrar o lugar do 

discurso nos escritos de Saussure. Esse direcionamento para o discurso 

constitui uma forma de uma reafirmação sobre língua em uma perspectiva 
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discursiva, confirmado esse caráter, Adam (2008, p. 34) finaliza esse 

pressuposto dizendo que Saussure se preocupa com a “operação que permite 

abstrair o sistema da língua a partir dos fatos do discurso”. 

É com essa afirmação que Adam (2008) adentra na noção de discurso 

a partir de Benveniste, quando se propõe a designar a enunciação. Esse 

constitui o segundo ponto em que Adam adentra e busca firmar a ATD. Para 

tanto, parte do entendimento da translinguística benvestiana, que também 

alicerça-se e funda-se nos estudos de Saussure. A ancoragem em Benveniste 

é também para definir a frase dentro desses estudos, que, segundo Adam 

(2008, p. 38), está associada ao discurso, uma vez que a “frase é uma 

unidade do discurso”. 

Com o entendimento dessas duas ancoragens, de um lado a língua 

discursiva de Saussure e do outro lado o discurso de Benveniste, Adam 

(2008, 2010) esclarece o lugar do Círculo de Bakhtin nas fundações da ATD. 

Além desses, faz menção a concepção de Coseriu acerca da Linguística do 

Texto e a toma como embasamento.  

É com base nesses pressupostos que se firma a ATD enquanto 

abordagem da Linguística Textual (doravante LT). Sobre esse lugar da LT na 

ATD, Adam (2008, p. 43) diz que propõe “articular uma linguística textual 

desvencilhada da gramática de texto e uma análise de discurso emancipada 

da análise de discurso francesa”. Nesse terreno nasce a ATD, com vistas a 

aproximar e, ao mesmo tempo, separar as tarefas e objetos dessas duas 

correntes, cujo objetivo é propor uma perspectiva teórica e metodológica que 

pense o texto e o discurso em novas categorias.  

Esclarecidas as bases da ATD e a demarcação de seu território, Adam 

(2008) passa a retomar conceitos advindos dessas correntes que são 

revisitados como forma de trilhar os caminhos da ATD e apontar algumas 

categorias que servem de sustentação para essa abordagem, a saber: gênero 

de discurso, língua(s), formação sociodiscursivas, contexto, cotexto e texto(s); 

tais conceitos são revisitados para serem recolocados dentro da ATD. 

Embasados por esses conceitos, a ATD visa “trazer respostas à demanda de 

proposições concretas sobre a análise de textos, apresentando uma reflexão 
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epistemológica e uma teoria de conjunto”. (ADAM, 2008, p. 25). Para tanto, 

objetiva  

 
 

[...] teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados 
elementares no âmbito da unidade de grande complexidade 
que constitui um texto [...] concerne tanto à descrição e a 
definição das diferentes unidades como as operações, em todos 
os níveis de complexidade, que são realizadas sobre os 
enunciados. (ADAM, 2008, p. 63) 

 

 
Assim, a ATD focaliza a descrição de unidades da língua que são 

subdivididas em categorias diversas que se agrupam em níveis: de análise do 

discurso: (i) ação visada, objetivos; (ii) interação social e (iii) formação 

sociodiscursivas; e de análise textual: (iv) textura (proposições 

enunciadas/períodos); (v) estrutura composicional; (vi) semântica; (vii) 

enunciação e (viii) atos de discurso. A relação desses níveis pode ser 

visualizada pela figura abaixo: 

 
Figura 3 – Esquema 4 – Níveis de análise de discurso e níveis de análise 
textual 

  

 
Fonte: Adam (2008, p. 61)  

 

Cada um desses níveis é tomado como mecanismo de análise de texto 

que se distingue linguisticamente. Assim apontados os níveis, partimos em 

direção do nosso foco de análise que é o nível 7, da Enunciação 
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(Responsabilidade Enunciativa, Coesão e Polifonia). O direcionamento por tal 

nível deve-se, primordialmente, em virtude do foco de nossas discussões que 

é discursos de professores e estudantes sobre a produção da monografia, 

que por ser um gênero da esfera acadêmica pressupõe-se a necessidade do 

produtor respaldar-se. Ademais, com foco em tais discursos, acreditamos 

que esses sujeitos envolvidos no processo de elaboração da monografia (não) 

assumem essa remissão a outras fontes do saber quando da orientação para 

essa produção. 

Além desses níveis, Adam (2008, p. 63-64) propõe as unidades 

textuais que são agrupadas em dois tipos de operações de textualização: (i) 

segmentação – “na escrita vista como tipográfica, na oralidade pausa, 

entonação e/ou movimentos de olhos e da cabeça”; (ii) operações de ligação – 

“consistem na construção de unidades semânticas e de processos de 

continuidade pelos quais se reconhece um segmento textual”.  

Tais operações atuam sobre categorias menores como: proposição, 

período, sequência e plano de texto. Vejamos como podemos compreender 

cada uma delas: (i) proposição-enunciado – “unidade textual de base, 

efetivamente realizada e produzida por um ato de enunciação, portanto, um 

enunciado mínimo”. (ADAM, 2008, p. 106); (ii) período – é um termo técnico 

da ATD e designa os conjuntos mais ou menos complexos de enunciados que 

entram na composição textual; (iii) sequência – “são unidades textuais 

complexas e compostas de um número limitado de conjuntos de 

proposições-enunciados: as macroproposições” (ADAM, 2008, p. 205) e (iv) 

plano de texto – é o mecanismo que colabora para a composição 

macrotextual do sentido, podendo ser convencional (fixos), “fixados pelo 

estado histórico de um gênero ou subgênero do discurso” e ocasional, 

“inesperado, deslocado em relação a um gênero ou subgênero de discurso”. 

(ADAM, 2008, p. 258). 

Estabelecidas as bases e as categorias analíticas que ancoram a ATD, 

passemos para o tópico seguinte, em que direcionamos nosso olhar sobre a 

Responsabilidade Enunciativa, que corresponde ao nível sete, dentro do 

plano de análise textual, conforme vislumbrado na figura 3, referente ao 

Esquema 04 – níveis de análise de discurso e textual . 
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2.4.1 A responsabilidade enunciativa: algumas perspectivas 

 

A presente seção toma como pressuposto para discussão que ora 

apresentamos a premissa de que “a noção de responsabilidade enunciativa 

não é consensual para os autores que se dedicam ao estudo”. (ROGRIGUES, 

et al, 2010, p. 153). Essa afirmação nos aponta em direção de buscar os 

caminhos que constituem a responsabilidade enunciada ou ponto de vista 

(doravante PdV)13, dizemos isso, no intuito de apresentar as discussões que 

florescem sobre a temática e não na tentativa de buscar consenso. Assim, 

objetivamos nesse espaço debater algumas das perspectivas de 

responsabilidade sustentadas por autores como Adam (2008), Nolke, 

Flottum e Norén (2004), Rabatel (2009). Para complementar essa discussão, 

trazemos as leituras de estudiosos como Rodrigues, et al (2010), Passeggi et 

al (2010), Rodrigues (2010a, 2010b).  

A responsabilidade enunciativa constitui o ato de que o enunciador 

busca mecanismos linguísticos para livrar-se da responsabilidade do 

discurso enunciado. Essa afirmação nos direciona a buscar, a partir do que 

propõe Adam (2008), outras formas de entendimento da responsabilidade 

enunciativa. Apesar de Adam (2008) configurar como o centro das 

discussões arroladas ao longo das seções, o que tange a esse nível de análise 

textual, não iniciaremos por suas colocações, já que as proposições sobre 

responsabilidade partem de outras posturas que estão na base da postura 

assumida por esse autor, dentre esses, destacamos os trabalhos de 

Guentchéva (1994, 1996) e Rabatel (2009, 2010). 

Para início das apresentações, partimos dos escritos de Culioli (1971) 

que se configuram como a base epistemológica dos estudos da 

responsabilidade enunciativa, pois é dele a compreensão de que todo 

enunciado é tomado em relação a outro enunciado, o que supõe uma 

responsabilidade por parte do enunciador, que constitui como princípio para 

toda enunciação. Esse entendimento da Responsabilidade Enunciativa dada 

                                                 
13

 Segundo Passeggi et al (2010) há uma flutuação na forma da grafia da sigla concernente à 

expressão “Ponto de vista”, já que, por exemplo, Adam (2008) grava PdV, Rabatel (2004) 

mantém a sigla maiúscula PDV e Nolke; Flottum; Noren (2004) usam letras minúscula pdv. 
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por Culioli não é admitido como único, mas serve/serviu de orientação para 

as demais perspectivas que se assentam nesse espaço.  

Assim, para enveredar por outros horizontes, podemos dizer que esse 

nível de análise textual, classificação proposto por Adam no quadro da ATD, 

configura como uma das questões mais debatidas dentro dos estudos da 

linguagem, isso porque, mais recentemente, em 2009, uma revista francesa 

“Langue Française” publicou um número exclusivo sobre a temática, 

intitulado “La notion de ‘prise em charge’ en Linguistique”. Nesse número 

alguns dos editores-pesquisadores, Daniele Coltier, Patrick Dandale e 

Philippe de Brabante publicaram um artigo, cujo objetivo foi estabelecer um 

panorama geral das diferentes definições para a “responsabilização” (termo 

proposto pela literatura). 

As discussões levantadas por Coltier et al (2009) buscam apontar os 

vários sentidos do termo responsabilidade dentro dos estudos linguísticos, 

que partem da premissa de que toda enunciação possui um responsável pelo 

enunciado, no entanto, esse enunciador pode assumir e/ou não assumir, 

vejamos: (i) assunção da responsabilidade (prise en charge); (ii) assumir a 

responsabilidade enunciativa (prendre en charge); (iii) não assumir a 

responsabilidade (ne pas prender em charge) e (iv) não assunção da 

responsabilidade (non-prise em charge). Dito isto, passemos a apresentar as 

diferentes posturas assumidas pela responsabilidade enunciativa, de acordo 

com concepções teóricas que não se divergem.  

Assim, trazemos à baila a concepção de Responsabilidade Enunciativa 

assumida pelo grupo da Escandinávia constituído por Nolke, Flottum e 

Norén (2004) e denominado de ScaPoline (Teoria Escandinava da Polifonia 

Linguística), que propõe que o conceito de responsabilização está 

diretamente ligado ao de responsabilidade, isso significa que para cada PDV 

há um enunciador responsável e que o critério de definição da 

responsabilidade é a fonte enunciativa, a busca pela origem do enunciado, o 

que não importa o valor de verdade da afirmação, mas quem é a fonte do 

enunciado. Esse suposto ser responsável pelo enunciado institui-se 

enquanto pdv na medida em que mostra essa responsabilidade. 
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Assim, essa relação de dependência entre a origem da fonte e o ser 

responsável pelo conteúdo enunciado pode ser traduzida na seguinte forma: 

“em ScaPoline, X é responsável por um pdv se e somente se X é a fonte de 

PDV” (Nolke, Flottum e Norén, 2004, p. 51). Nesses termos, para ScaPoline, 

os pontos de vistas podem ser denominados como “entidades semânticas 

portadoras de uma fonte, um julgamento e um conteúdo. As fontes são 

variáveis”. Essa definição de pdv assume a seguinte forma: [X] JULGA (p), 

onde X simboliza a fonte, JULGA o julgamento e p o conteúdo. (Nolke et al, 

2004, p. 31). Nessa forma, o responsável pelo pdv é “ao mesmo tempo o ‘ser 

fonte do pdv’ e ‘ser agente de um julgamento particular’, neste caso, o 

julgamento verdade apoiado no p, o conteúdo do pdv”. (COLTIER, et al 2009, 

p. 22).  

Dessa acepção, resulta o entendimento de que pdv assume duas 

entidades: (1) o pdv e (2) “ser responsável”. Esse, por sua vez, pode ser 

definido como o ser responsável pela fonte. Segundo Rodrigues (2010, p. 

305), a relação das duas conjunções nem é de conjunção, nem de disjunção, 

mas de metonímia, tendo em vista que um dos elementos, isto é, ‘a fonte’, é o 

ponto de intersecção entre as duas definições”. 

Em termos gerais, podemos dizer que a Responsabilidade Enunciativa 

ou pdv em ScaPoline é compreendida a partir da ideia de que para cada 

enunciado há um responsável e essa responsabilidade é atribuída a uma 

fonte, que, por sua vez, pode assumir-se como ser responsável e como pdv, 

ou seja, estabelece entre as pontes uma intersecção. Notadamente, essa 

intersecção atravessa o elo entre pdv e ser responsável, o que indica uma 

responsabilidade desde que se encontre o ser da origem do enunciado. 

Esclarecido, pois, o que ScaPoline admite enquanto pdv, ser 

responsável pela fonte do enunciado, passemos a discutir o posicionamento 

de Rabatel (2009, 2010), que propõe uma abordagem enunciativo-

interacional (Cf. CORTEZ, 2011) sobre o pdv e também institui uma quase-

PEC. Para corroborar com a discussão nos respaldamos também em Cortez 

(2011), Rodrigues et al (2010), dentre outros. 

Segundo Rabatel (2009, p. 72), “todo enunciado pressupõe uma 

iminência que se responsabiliza pelo que é aspirado, seguindo um quadro de 
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referencia, o dictum, o sintagma, o conteúdo preposicional, a predicação”. 

Em outros termos, isso significa que o enunciado proferido possui sempre 

alguém na ordem desse dizer, cuja função é de se responsabilizar pelo dito 

que é a fonte e o validador do conteúdo preposicional enunciado. Assim, 

como em ScaPoline a fonte é quem estar na origem externa do dizer. 

Inicialmente, vejamos que Rabatel (2009, p. 72) define o PDV a partir 

de “meios linguísticos através dos quais um sujeito visa um objeto, em todos 

os sentidos do verbo visar, seja esse sujeito singular ou coletivo [...] o sujeito 

responsável pela referenciação do objeto exprime seu pdv.” Segundo Passeggi 

(2010, p. 306), essa acepção leva em consideração três aspectos: (i) o sujeito 

da fonte; (ii) o objeto e (iii)a referenciação. Nessa tríade do PDV, vemos 

reiterar o que o ScaPoline diz sobre o ser responsável pela fonte. 

Ademais, adentramos em outro aspecto que Rabatel (2009, p. 74) 

mostra nos estudos do PDV. Para ele, é possível que na enunciação se 

estabeleça uma espécie de restrição por parte do enunciador sobre o 

conteúdo dito. De modo que, tal conteúdo pode não ser atribuído ao locutor 

1 e recusado em relação ao locutor 2. Essa relação do enunciador é chamada 

de quase-PEC ou imputação, “sendo uma PEC com responsabilidade 

limitada, pois foi construída pelo primeiro locutor, atribuído por ele a um 

segundo locutor/enunciador que pode sempre alegar que não é responsável 

pelo PDV que L1/E1 lhe atribuiu indevidamente”. Essa quase-PEC pode ser 

vislumbrada da seguinte forma: X disse a Y que fez aquilo. Ou seja, o 

enunciador L1 atribui a responsabilidade limitada ao enunciado a L2, que 

pode não ser o responsável, já que pode não ter enunciado nada. Essa 

definição de quase-PEC parte da acepção de Culioli sobre asserção 

(PASSEGGI, et al, 2010). De modo geral, essa quase-PEC refere-se a 

possibilidade de atribuir o PDV a enunciadores, sem que esses tenham 

enunciado, o que para a perspectiva de ScaPoline é possível, já que mesmo 

não tendo falado o enunciado, o pdv pode ser imputado a outro. 

Outro aspecto apontado por Rabatel (2009, p. 76) diz respeito ao 

reconhecimento do PDV. Para isso, enfatiza que o conceito de imputação é 

fundamental para a distinção entre PEC e reconhecimento. Ademais, 

assumir o conteúdo enunciado da PEC não quer dizer reconhecimento e 
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esse, por sua vez, não pode ser atrelado à veracidade da proposição. Isso 

porque o PDV não pode está associada à condição de verdade da proposição, 

apesar de que “toda PEC implica um reconhecimento, mas a recíproca não é 

verdadeira, como na concessão, na refutação, na retificação, etc”. Então, 

quando L1 reconhece o PDV de E2, isso implica dizer que não há rejeição ou 

aceitação, mas apenas confirmação do conteúdo enunciado. Esse 

reconhecimento pode também resultar numa situação intermediária de 

neutralidade quando o reconhecimento do PDV provém de enunciados 

contraditórios que se sucedem: “o destinatário de L1/E1 deseja saber o que 

o último pensa em relação a si mesmo”. (RABATEL, 2009, p. 76). 

É preciso destacar ainda que a PEC apresenta nível de engajamento e 

desengajamento, sendo que o enunciador pode engajar-se ou não ao PDV 

imputado. Além disso, dependendo da força ilocutória do PDV, o locutor 

assume com mais propriedade o enunciado, isso significa que a uma força 

ilocutória baixa não envolve a não PEC da verdade do enunciado pelo locutor 

enunciador. (RABATEL, 2009, p. 77). Sobre esse critério de verdade da PEC, 

Rabatel (2009) diz retomar Culioli para desconsiderar a noção de verdade 

sobre a PEC. Assim, essa noção vai ser na perspectiva de Rabatel como 

relativa para a PEC, de maneira que não há como considerar a PEC por um 

prisma da noção de verdade do conteúdo enunciado, já que a verdade é 

relativa e sempre contestável.   

De maneira geral, a abordagem dialógica pragmática de Rabatel (2009) 

propõe a existência da PEC em função das iminências, de um lado, o 

enunciador assume o conteúdo, ou seja, assume o PDV, por outro lado, o 

enunciador é a fonte do PDV, mas não é o autor da fala, de maneira que não 

se tem como definir a PEC, nesse caso, propõe a quase-PEC.  

Nesse momento, passamos a focalizar a responsabilidade enunciativa 

pelo prisma de Adam (2008). Esclarecemos que nessa perspectiva não há 

distinção entre PdV e responsabilidade. Esse fenômeno corresponde a uma 

das oito categorias de análise da ATD que são subdividas em níveis, 

conforme apontado acima. A discussão que ora apresentamos subdivide em 

dois momentos, conforme propõe Adam (2008, p. 115-122): no primeiro 

momento tratamos de discutir a responsabilidade enquanto mecanismo 
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essencial de análise da proposição-enunciado e em um segundo momento 

focalizamos as marcas linguísticas e o “escopo dos marcadores da 

responsabilidade enunciativa”, conforme Passeggi et al (2010). Esclarecemos, 

ainda, que essa última forma de apontar a responsabilidade enunciativa será 

tratada no tópico seguinte, posto que aqui o foco sobrecai no entendimento 

desse nível no prisma de Adam.  

Assim, consideramos como necessária para vislumbrar os limites de 

análise da proposição-enunciado a figura abaixo. 

 

Figura 4 – Esquema 10: As três dimensões da proposição-enunciado 
 

 
 Fonte: Adam (2008, p. 111) 

 

A figura de Adam (2008), apontada acima, mostra as dimensões da 

proposição-enunciado. Nessas dimensões, vemos que a responsabilidade 

enunciativa aparece na posição superior do triângulo, ficando a 

representação discursiva e o valor ilocucionário em outro plano da 

proposição-enunciado. Vale ressaltar que esse formato não hierarquiza as 

dimensões, mas as situa na mesma linha. Adam (2008, p. 111) diz que “o 

peso da validade de um enunciado, que liga, portanto, uma Rd[A] e um 

PdV[B], é um aspecto essencial de seu valor argumentativo [C1] e de seu 

valor ilocucionário [C2]”. Desse modo, a responsabilidade enunciativa atua 

como um mecanismo que auxilia para o entendimento da argumentação da 

proposição. Além disso, é preciso compreender que o sentido de um 
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enunciado proferido, considerando a RE, é vinculado a um dizer, que 

subentende outros dizeres, cujo enunciador pode ou não assumi-lo. 

Entendemos, pois, que a responsabilidade enunciativa pode ser 

assinalada como uma dimensão da proposição-enunciado que “consiste na 

assunção por determinadas entidades ou instancias do conteúdo do que é 

enunciado, ou a atribuição de alguns enunciados ou PdV a certas 

instâncias”. (PASSEGGI, et al, 2010, p. 299). Em outras palavras, significa 

atribuir a fonte do dizer a outro ou a instâncias do enunciado proferido. 

Dessa forma, o locutor pode não se assumir diante do dizer do outro e 

também pode assumir o dizer, quando deixa claro através de marcas 

linguísticas, como veremos no tópico seguinte, os diferentes mecanismos que 

atuam no sentido de assunção ao dizer do outro. Nos termos de Adam (2008, 

p. 110), a responsabilidade enunciativa ou PdV permite dar conta do 

desdobramento polifônico.  

Essa afirmação de Adam (2008) nos leva a apontar aqui algumas 

leituras que intersectam os seus postulados acerca da responsabilidade 

enunciativa. Por considerar o caráter polifônico da proposição-enunciado, 

vemos emergir o dialogismo que recobre o Círculo de Bakhtin, sem esquecer 

que retoma também as considerações de Culioli e de Rabatel, no que tange 

ao entendimento das perspectivas que recobrem esse nível. Adam considera 

todas essas posturas, ao longo das discussões propostas, no âmbito da 

responsabilidade enunciativa. 

A responsabilidade enunciativa ou PdV na perspectiva de Adam (2008) 

é manifestada por meio de diferentes marcas linguísticas, que podem dizer 

sobre as formas em que o PdV pode ser materializado na proposição-

enunciado, a saber: (i) quando o locutor assume o conteúdo; (ii) quando há 

atribuição e o conteúdo não é assumido – PdV anônimo; (iii) quando atribui 

a uma fonte do saber (mediação epistêmica) e (iv) quando o locutor assume o 

conteúdo com base em uma focalização perceptiva (mediação perceptiva). 

Essas formas de materialização marcam a perspectiva de Adam (2008) no 

âmbito da ATD. A seguir, vejamos como as marcas linguísticas podem 

denunciar a atribuição do PdV. 
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As perspectivas sobre Responsabilidade Enunciativa, que partem da 

noção proposta por Culioli, são apontadas ao longo desse tópico, podendo 

ser resumidas da seguinte forma: (i) ScaPoline – o pdv está assujeitado ao 

ser responsável pela fonte e, por isso, a responsabilidade recai sobre o pdv e 

a fonte do saber; (ii) Rabatel – propõe a noção de PDV considerando três 

aspectos: o sujeito da fonte, o objeto e a referenciação; bem como estabelece 

a noção de quase-PEC e (iii) Adam – propõe PdV ou responsabilidade como 

um nível de análise da proposição-enunciado que está ligado à 

representação discursiva e aos argumentos.  

 

2.4.1.1 Marcas da responsabilidade enunciativa 

 

A caracterização e a materialização da responsabilidade enunciativa ou 

PdV podem ser manifestadas através de marcas linguísticas que ajudam no 

trabalho de análise empreendido por Adam (2008). Pensando nisso, o 

presente tópico mostra as diversas marcas que categorizam a 

responsabilidade. Isso porque “o grau de responsabilidade enunciativa de 

uma proposição é suscetível de ser marcado por um grande número de 

unidades da língua”. (ADAM, 2008, p. 117-120). Para tanto, vejamos o 

quadro abaixo: 

 
Quadro 1 – Grau de responsabilidade enunciativa: categorias e marcas 
linguísticas 

 
Ordem Categoria/definição Marcas Linguísticas 
01 Índices de pessoas – dos pronomes e 

os marcadores de pessoa  

Meu, teu/vosso, seu 

02 Dêiticos espaciais e temporais – 

compreendem desde uma referencia 

absoluta até uma relativa ao 
contexto (anafórica) ou ao contexto 

(situacional) 

Advérbios (ontem, amanhã, aqui, hoje) 

Grupos nominais (esta manha, esta porta) 

Grupos preposicionais (em dez minutos) 

Alguns determinantes (minha chegada)  

03 Tempos verbais – correspondem a 

diferentes tipos de localização 

relativamente a posição do 

enunciador 

Oposição entre presente e futuro do 

pretérito 

Oposição entre presente e o par pretérito 

imperfeito e pretérito perfeito 

04 Modalidades  Modalidades sintáticos-semânticas 

maiores: 
Téticas (asserção e negação) 

Hipotéticas (real) 

Hipertéticas (exclamação) 

Modalidades objetivas 

Modalidades intersubjetivas 
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Modalidades subjetivas 

Verbos e advérbios de opinião 

Lexemas afetivos, avaliativos e axilógicos 

05 Diferentes tipos de fala – das 

pessoas ou das personagens geram 

uma tensão entre a busca de uma 

continuidade enunciativa da 

narração e as rupturas que toda fala 

representada introduz. 

Discurso direto (DD) 
Discurso direto livre (DDL) 

Discurso indireto (DI) 

Discurso narrativizado (DN) 

Discurso indireto livre (DIL) 

06  

 
 

 

 

Indicadores de quadro mediativo 

Marcadores como segundo, de acordo com 
e para 
Modalização por um tempo verbal como 

futuro do pretérito 

Escolha de um verbo de atribuição de fala 
como afirmam, parece 
Reformulações do tipo é, de fato, na 
verdade, e mesmo em todo caso 
 Oposição de tipo alguns pensam (ou 
dizem) que X, nós pensamos (dizemos) que 
Y etc. 

07 Fenômenos de modalização 

autonímica – todo enunciado 

metaenunciativo que, num 

debruçar-se reflexivo do dito sobre o 

dizer, manifesta a não-transparência 
e a não-evidência das palavras 
simples aspas ou itálico podem 

indicar essa alteridade   

Não coincidência com o discurso e 
consigo mesma (como se diz, para 
empregar um termo filosófico) 

Não coincidência entre as palavras e as 
coisas (por assim dizer, melhor dizendo, 

não encontro a palavra) 

Não coincidência das palavras com elas 
mesmas (no sentido etimológico, nos dois 
sentidos do termo) 

Não coincidência interlocutiva (como é a 
expressão? Como vc costuma dizer) 

08 Indicação de um suporte de 

percepções e de pensamentos 

relatados – efeitos de pontos de vista 

que repousam 

Focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, 
tocar, experimentar) 

Focalização cognitiva (saber ou 

pensamento representado) 

Fonte: Adam (2008, p. 117-119) e Passeggi et al (2010, p. 300-301) 

 

É preciso dizer que essas marcas linguísticas, segundo Adam (2008, p. 

187-188), não constituem categorias fechadas, pois outras podem ser 

acrescidas, dentre essas, ele destaca as modalidades sintáticas de 

interrogação, exclamação, frasais. Ademais, temos os marcadores do escopo 

da responsabilidade enunciativa que são: (i) os de reformulação que demarca 

no texto uma retomada metaenunciativa, que é, muitas vezes, uma 

modificação de um ponto de vista (isto é, dito de outro modo, em outras 

palavras, dentre outros); (ii) os de integração linear conclusiva (enfim, em 

resumo, finalmente, dentre outros); (iii) os de estruturação da conversação 

(bom, bem, pior, então, etc) e (iv) e os fáticos são necessários em textos orais 

(você sabe/tu sabe, você vê/tu vês). 
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Cada uma das marcas linguísticas e marcadores de escopo da 

responsabilidade enunciativa, apontados acima, são necessários na 

demarcação do PdV. Podemos dizer que Adam (2008) esclarece ao longo do 

seu texto essas categorias, de modo a possibilitar uma maior compreensão 

de como reconhecê-las em análise de textos. Com vistas a tornar mais claro 

o quadro acima, esclarecemos, pois, algumas dessas categorias. A começar 

pelos índices de pessoa, que atuam no enunciado-proposição como uma 

categoria que pode representar, dependendo do pronome utilizado, a 

assunção do pdv em relação ao conteúdo. Já os dêiticos atuam no enunciado 

como elementos que podem fazer remissão ao cotexto (anafórica) e ao 

contexto (situacional), de modo a facilitar a compreensão do sentido da 

proposição, bem como do PdV. Quanto às modalidades, essas são essenciais 

para o locutor, cuja função é modalizar o discurso, o que permite 

compreender quando o locutor intenciona assumir ou não o PdV. Os tipos de 

representação da fala, por sua vez, constituem, na representação, como 

elementos que marcam o distanciamento do locutor em relação ao 

enunciado, já que demarca quando esse não assume o PdV e atribui a uma 

fonte do saber o conteúdo proferido. Tal categoria é retomada com base nos 

estudos de Authier-Revuz (1990, 1998, 2004) sobre heterogeneidade 

enunciativa, assim como a categoria do fenômeno de modalização 

autonímica, que também tem seus pressupostos em Authier-Revuz, que 

dedica uma discussão aprofundada sobre as não-coincidências. Essas são 

muito representativas do PdV, já que podem revelar a assunção da 

responsabilidade enunciativa. Quanto aos tempos verbais, Adam (2008) 

reserva uma discussão profunda sobre a atuação desses marcadores na 

proposição-enunciado como categoria de análise da responsabilidade 

enunciativa. 

Ainda sobre as categorias, Adam (2008) discute a categoria mediativo, 

a partir do que estabelece Guentchéva (1994), que constitui a base para o 

entendimento dessa categoria no âmbito da Responsabilidade enunciativa 

dentro do quadro da ATD, reservando uma discussão pertinente que 

trazemos para esse espaço.  
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Para Guentchéva (1994, p. 08), a língua possui diferentes 

formas/mecanismos que permitem ao enunciador demarcar em diversos 

graus a distância tomada em relação ao fato enunciado, isso através de 

maneira “mediata”. É, portanto, através desse quadro mediativo que o 

enunciador pode indicar explicitamente que não se trata da fonte da 

informação, isso porque os fatos podem ser de outra fonte. Sobre isso, 

Guentchéva (1994) apresenta quatro possibilidades para reconhecer a fonte 

da informação, que são ligadas a fatos: (i) são fatos conhecidos e admitidos 

pela tradição; (ii) são fatos conhecidos por terceiros e se constituem nessa 

relação entre pessoas; (iv) fatos que foram deduzidos com base em 

observação e (v) fatos resultantes de raciocínio.  

Com essas possibilidades de apresentar a fonte do saber, Guentchéva 

(1994, p. 12) define o que ele vem chamar de mediativo. 

 
 

Dans les langues où un tel système grammatical spécifique 
existe, l'énonciateur est donc contraint à marquer 
formellementd,a ns son propre acte d'énonciation, s'il s'engage 
ou s'il ne s'engage pas sur les faits énoncés. Il s'en dégage 
ainsi un jeu subtil de valeurs qui se structurent de façon 
différente suivant les langues dans une catégorie grammaticale 
que nous proposonsd'appeler le médiatif14. 

 
 

Como vemos, a noção de mediativo serve como um mecanismo da 

língua para estabelecer os limites em que o enunciador envolve-se ou não 

com o conteúdo enunciado, permitindo esclarecer quando o enunciador é a 

fonte do conteúdo e quando esse não assume a responsabilidade pelo fato.  

Acreditamos, pois, que Adam (2008) retoma a noção de mediativo por ter 

essa possibilidade de demarcação no enunciado desse envolvimento do 

locutor, que vem corroborar com a definição de responsabilidade 

enunciativa. 

Para Adam (2008), o quadro mediativo proposto por Guentchéva 

(1994) exprime a forma como a responsabilidade enunciativa pode se 

                                                 
14

 Tradução do exceto: Nas línguas em que um tal sistema gramatical específico existe, o enunciador é 

então obrigado a marcar formalmente, no seu próprio ato de enunciação, se ele se envolve ou se ele 
não se envolve nos fatos enunciados. Resulta daí um jogo sutil de valores que se estruturam de 
maneira diferente conforme as línguas em uma categoria gramatical que nós propomos chamar de 
mediativo. 
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manifestar: (i) mediação epistêmica ocorre quando o enunciador para se 

estabelecer sobre o dito necessita de uma fonte do saber e (ii) mediação 

perceptiva é quando o enunciador exprime-se em uma focalização 

perceptiva, em que usa verbos como ver, ouvir, sentir, observar. De acordo 

com Rodrigues (2010, p. 144),  “o PdV anônimo, materializado pela presença 

de formas verbais em terceira pessoa no singular, poderá ser um tipo de 

mediação epistêmica, dependendo do valor semântico da forma verbal que 

esteja na terceira pessoa”. Com isso, entendemos que o quadro mediativo 

possibilita entender a responsabilidade e a forma como o enunciador assume 

ou não o conteúdo dito, atribuindo a uma fonte do saber. 

A categoria mediativo constitui como relevante dentro das discussões 

empreendidas por Adam (2008) no âmbito da ATD, pois revela quando o 

enunciador não assume o conteúdo proferido. De maneira que o enunciado 

não se estabelece em relação ao enunciador, pois não evoca a 

responsabilidade. 

De um modo geral, entendemos que todas as marcas linguísticas, 

discorridas ao longo dessa seção, são essenciais para o estabelecimento da 

responsabilidade enunciativa dentro do empreendimento da ATD, já que 

permitem, conforme é descrito no quadro elaborado por Passeggi et al (2010), 

atribuir graus de responsabilidade, partindo dos índices de pessoa até as 

indicações de suporte de percepção.  
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CAPÍTULO 3 A METODOLOGIA DE PESQUISA E A CONSTRUÇÃO DO 

OBJETO DE ESTUDO  

 

 

O presente capítulo tem como intuito discutir e apresentar os 

procedimentos metodológicos utilizados para construção dessa investigação. 

Para tanto, tratamos de expor acerca de alguns aspectos que dizem da 

elaboração de nosso estudo, a saber: (i) inicialmente, fazemos uma reflexão 

em torno das bases da pesquisa qualitativa, destacando os aportes 

epistemológicos e suas características; (ii) em seguida, apresentamos o nosso 

campo de pesquisa, que compreende desde o entendimento da universidade 

até a sala de aula da produção da monografia; (iii) depois, destacamos as 

etapas de coleta de dados, com a finalidade de revisitar e descrever os 

caminhos que percorremos para coletar os nossos dados; (iv) dando 

continuidade, apresentamos os atores envolvidos na produção da monografia 

(v) logo após, fazemos uma descrição dos instrumentos que nos ajudaram na 

coleta dos dados, nesse momento, também, discutimos um pouco em torno 

do contexto em que esses instrumentos foram coletados e (vi) por fim, 

mostramos as etapas que utilizamos para análise dos dados. 

 

3.1 Definindo a pesquisa qualitativa 

 

A seção que ora apresentamos tem como objetivo discutir e refletir 

sobre a abordagem qualitativa; apontar algumas das principais 

características que compreende essa abordagem; mostrar as bases 

epistemológicas que a fundamentam e, por fim, situar dentro da abordagem 

qualitativa alguns dos procedimentos utilizados para nossa pesquisa que se 

baseiam/inscrevem-se como etnográficos. Para elaboramos tais discussões, 

fundamentamo-nos nas reflexões de autores que se enquadram dentro das 

discussões mais amplas da pesquisa qualitativa como Flick (2009a, 2009b, 

2009c), Schwandt (2006), Denzin e Lincoln (2006), Angrosino (2009), 

Strauss e Corbin (2008); e nas reflexões em torno da abordagem etnográfica 
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com base em Rockwell (2009), Guber (2011), Troike (2005), Moita-Lopes 

(1999), André (1995), dentre outros. 

A abordagem de cunho qualitativa surgiu em meados nos anos de 

1970 no meio acadêmico a partir de um movimento que se expandiu sobre 

“múltiplas críticas epistemológicas, metodológicas, políticas e éticas da 

pesquisa científica que favoreceram estratégias de pesquisa experimental 

[...]” e deram abertura para novas abordagens (SCHWANDT, 2006, p. 193). 

Portanto, foi dentro dessa emergência de perspectivas que nasce a 

abordagem qualitativa como um espaço para a crítica científica social, 

servindo como um “lar” para uma ampla variedade de perspectivas teóricas. 

Em termos gerais, podemos dizer que essa abordagem congrega diferentes 

estratégias metodológicas que garantem a eficácia da investigação. 

Em termos de aportes epistemológicos, Schwandt (2006, p. 195), 

explica que a investigação qualitativa inscreve-se com base em três bases 

distintas, a saber: (i) interacionismo simbólico, fenomenologia e 

interpretativismo/hermenêutica. Essas correntes compreendem a primeira 

base, e vem em oposição ao positivismo, partindo da premissa de que o 

objetivo das ciências sociais humanas é compreender a ação humana que, 

por sua vez, pode ser entendida como o ato de investigar a realidade a partir 

do significado que constitui essa ação. Ambos situados nas tradições das 

ciências humanas, cuja origem remota final do século XIX e início do século 

XX; (ii) etnometodologia e no construtivismo, fundamentado nessas bases 

temos de um lado a etnometodologia que surgiu a partir de uma releitura de 

Durkheim e também nos postulados de Bourdieu; por outro lado, temos o 

construtivismo que tem por objetivo superar as epistemologias 

representacionalistas em diversos aspectos; por fim, (iii) posturas 

estruturalistas e psicanalíticas que “compreendem estruturas e mecanismos 

psicológicos inconscientes e configurações sociais latentes” (FLICK, 2009a, 

p. 29).  

Como vemos, a investigação qualitativa abrange uma diversidade de 

perspectivas de estudos, pois se fundamenta em diversas posições teóricas, 

que perpassam desde as tradições do interacionismo simbólico e da 

fenomenologia até as posturas psicológicas. Com isso, esclarecemos os 
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pressupostos da pesquisa qualitativa, bem como firmamos as bases do 

presente trabalho.  

Sendo assim, com o intento de investigar em discursos de professores 

e alunos a elaboração da produção da monografia no Curso de Letras, 

classificamos o nosso trabalho com base no que propõe Bogdan e Biklen 

(2006, p. 90) quando estipula algumas características da abordagem 

qualitativa como: (i) “um local específico dentro de uma organização”, (ii) “um 

grupo específico dentro de uma organização”, (iii) “qualquer atividade da 

escola”, que podem ser reconhecidos respectivamente (i) Curso de Letras, (ii) 

professores das disciplinas Seminário de Monografia I e II e (iii) a produção 

da monografia.  

Uma vez inscrito nosso trabalho sob os parâmetros da abordagem 

qualitativa, optamos por utilizar os procedimentos metodológicos que se 

vinculam a esse tipo investigação, bem como utilizamos procedimentos de 

coleta de dados de cunho etnográfico, conforme mostramos a seguir. 

Além de fazer uso desse tipo de abordagem, a nossa investigação se 

utiliza do viés quantitativo, de modo que nos apoiamos na combinação do 

qualitativo com o quantitativo, pois compreendemos, conforme Flick (2009a), 

que essa combinação permite uma visão geral da questão em estudo.  

Além de inscrever esse trabalho numa abordagem qualitativa, também 

o classificamos como de linha interpretativa e indutiva (LAKATOS, 1992; 

SANTOS, 2001), isso porque partimos de uma observação específica da 

realidade para chegarmos a uma explicação geral. E, ainda, o inscrevemos 

em configuração com os paradigmas da Linguística Aplicada, haja vista se 

voltar para o estudo de práticas linguageiras, em contextos específicos de 

uso da linguagem. (MOITA LOPES, 1999).  

Podemos dizer, ainda, que essa investigação constitui como uma 

pesquisa de campo que utiliza como técnica de pesquisa procedimentos 

etnográficos, já que adentramos à realidade e realizamos observações in loco, 

bem como aplicamos questionários, esses se constituem como 

procedimentos da pesquisa etnográfica (ANDRÉ, 1995). A utilização de 

procedimentos etnográficos permite a “compreensão dos processos sociais a 
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partir de uma perspectiva interna ao processo, por meio da participação 

durante seu desenvolvimento” (FLICK, 2009a, p. 31).  

Como nossa pesquisa se utiliza de procedimentos etnográficos, 

destacamos, de acordo com Saville-Troike (2005, p. 111), alguns dos 

principais passos que esse tipo de pesquisa necessita: (i) identificar os 

acontecimentos recorrentes; (ii) reconhecer seus principais componentes e 

(ii) descobrir a relação entre os componentes e entre os acontecimentos e 

outros aspectos da sociedade. 

Com base nisso, a nossa pesquisa foi realizada no Campus Avançado 

“Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” – CAMEAM/UERN, precisamente 

acompanhamos a turma do 7º período do curso de Letras, do ano de 2008 e 

da mesma turma, quando esteve no 8º período, da Habilitação em Língua 

Portuguesa e Respectivas Literaturas, contando com a participação de 23 

(vinte e três) alunos dessa habilitação. 

Fundamentados dos conhecimentos teóricos necessários para um 

desenvolvimento satisfatório da pesquisa, apresentamos a seguir os 

procedimentos de coleta e análise dos dados. 

 

3.2 O campo de pesquisa 

 

Para Flick (2009a, p. 109), o campo de pesquisa “pode designar uma 

determinada instituição, uma subcultura, uma família, um grupo 

específico”. Assim, propomo-nos nessa seção apresentar o nosso campo de 

pesquisa, com intuito de reconstruir o ambiente de pesquisa em que os 

dados foram coletados. 

 

3.2.1 A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

 

Conforme dizia Bogdan e Bikle (2009, p. 90), a pesquisa precisa 

apresentar “um grupo específico dentro de uma organização”. Contudo, 

antes de adentrar dentro desse grupo específico, discutamos sobre “a 

organização” que aqui caracterizamos como a Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. Nesse sentido, apresentamos um esboço histórico da 
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UERN, com destaque para aspectos importantes que buscam consolidar os 

passos para a construção de uma universidade. Nesse sentido, utilizamos 

como fundamento para as discussões que ora se apresentam os documentos 

elaborados na própria instituição, isto é, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (2003, 2008) e o Projeto Pedagógico do Curso de Letras (2008). 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (2003, p. 07) 

a Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN) foi 

criada pela Lei Municipal nº 20/68, de 28 de setembro de 1968, assinada 

pelo Prefeito Raimundo Soares de Souza, com o objetivo de implantar, 

progressivamente, e manter a Universidade Regional do Rio Grande do Norte 

(URRN), resultante da compilação de faculdades isoladas já existentes, 

criadas a partir de 1943, a saber: a Faculdade de Ciências Econômicas, a 

Faculdade de Serviço Social, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a 

Escola Superior de Enfermagem. 

Nessa época, a universidade ainda era reconhecida como URRN, mas 

foi em 15 de dezembro de 1999 que o Governo do Estado, através da Lei n.º 

7.761, alterou a denominação de Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte para Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, 

implicando diretamente na denominação da Fundação Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte-FUERN, por meio do Decreto nº 14.831, de 

28 de março de 2000.  

A partir desse ano, a UERN passou a caminhar rumo a novas 

conquistas e, dentre elas, destacamos um dos passos mais importantes para 

a continuidade da Instituição, como sendo a estadualização da FURRN e a 

criação do Campus Universitário Central e os Campi Avançados de Açu, 

Patu e Pau dos Ferros, no dia 8 de janeiro de 1987. Nesses termos, a UERN 

constitui como uma instituição relativamente nova, mas que se pauta nos 

três eixos centrais: ensino, pesquisa e extensão. 

Atualmente a UERN oferece cursos de graduação, de pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu e de extensão. 

De acordo com o PPC do Curso de Letras do CAMEAM (2006), ocorreu 

uma crescente oferta nos curso de graduação, passando de 18 em 2001 para 

31 em 2008, distribuídos em 10 (dez) faculdades, 06 (seis) Campi Avançados 
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e 10 (dez) Núcleos Avançados de Educação Superior, além do Plano Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, implantado 

recentemente.  Ressaltamos que a universidade é uma instituição que 

assume o compromisso com a formação profissional, em vários campos de 

atividades, e com a produção, a acumulação e a transmissão do 

conhecimento. Esta abrangência de ações ocorre num espaço e tempo 

definidos, expressando os valores, as necessidades, os modos de pensar e 

fazer da sociedade. 

 

3.2.2 O Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia”- 

CAMEAM 
 

Conforme dito acima, caracterizamos, como nosso grupo específico, o 

Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia”/CAMEAM. Não 

com essa denominação, o CAMEAM foi criado pelo Decreto Nº 15/76, em 26 

de setembro de 1976, sendo sancionado pelo prefeito municipal de Mossoró 

Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia com o objetivo de instalar o Ensino Superior 

na região do Alto Oeste Potiguar. A criação do Campus em Pau dos Ferros 

deu-se em função de ser um pólo de desenvolvimento e do seu espaço 

geográfico, econômico e cultural se constituir num indicador de tendências e 

perspectivas de crescimento. 

Somente no ano de 1995, através da Portaria Nº 1.292/95 GR – 

FURRN, que o Campus Avançado de Pau dos Ferros passou a ter a 

denominação de Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque 

Maia”, em homenagem a sua primeira coordenadora. 

Assim, o CAMEAM foi instalado em 1976 com os cursos de Letras, 

Pedagogia e Ciências Econômicas, tendo o primeiro vestibular ocorrido no 

ano seguinte da instalação, com preenchimento de 135 (cento e trinta e 

cinco) vagas distribuídas na ordem de 45 (quarenta e cinco) por curso. Além 

disso, sempre constitui uma preocupação desse campus “o empenho em 

atender às necessidades sociais e culturais da região do Alto Oeste Potiguar” 

(PPC, 2008, p. 21). Com isso, o campus dispõe de muitos projetos de 

extensão vinculados a diferentes núcleos, a saber: Núcleo de Estudos em 

Educação/NEED, Núcleo de Estudos de Cultura, Literatura e Língua 
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Portuguesa/NECLEP, Núcleo de Estudos de Cultura, Literatura e Língua 

Inglesa/NECLEI, dentre outros, respectivamente do Curso de Pedagogia e do 

Curso de Letras.  

Vale ressaltar que o CAMEAM oferta vários cursos de Pós-Graduação 

Latu Sensu e Stricto Sensu, que, respectivamente, estão vinculados aos 

departamentos de: Economia, com a Especialização em Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente; de Educação, com a Especialização em Formação 

do Educador; e de Letras, com as Especializações em Língua Inglesa, 

Linguística Aplicada e Literatura e Estudos Culturais e Literatura Infanto-

Juvenil. A esse último Departamento, está também vinculada a oferta de um 

curso de Pós-graduação Stricto Sensu, o Mestrado Acadêmico em Letras. 

 

3.2.3 O Curso de Letras 

 

As discussões que apresentamos a seguir se fundamentam no Projeto 

Pedagógico do Curso de Letras (2008) e nos documentos oficiais que 

regulamentam os cursos de licenciatura, dentre esses, destacamos o Parecer 

CNE/CES 492/2001. Assim, partindo do pressuposto de que o objetivo do 

Curso de Letras é: 

 

 
formar profissionais interculturalmente competentes, capazes 
de lidar, de forma crítica, com as linguagens, especialmente a 
verbal, nos contextos oral e escrito, e conscientes de sua 
inserção na sociedade e das relações com o outro. (PARECER, 
CNE/CES 492, p. 30) 

 

 
Com isso, o Curso de Letras/CAMEAM busca com base no que diz o 

referido Parecer formar profissionais na área de linguagem, por meio de 

debates teóricos e vivencias que contemplem atividades de ensino e 

pesquisa, permitindo a esse graduando refletir, debater e posicionar-se 

criticamente na aplicação de teorias ao ensino, de modo que possa atuar 

conscientemente na construção de conhecimentos sobre línguas e 

literaturas, com vistas a uma pedagogia culturalmente sensível. Assim, 
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entendemos que constitui uma preocupação a necessidade da formação que 

contemple todos esses aspectos propostos pelo Parecer.   

Dito isso e considerando o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 9.394/1996 e a Resolução 18/2002 sobre a organização 

curricular de cada instituição, o Projeto Pedagógico do Curso - PPC (2008) 

aponta que esse possui, atualmente, três habilitações: Língua Portuguesa e 

respectivas Literaturas, Língua Inglesa e respectivas Literaturas e Língua 

Espanhola e respectivas Literaturas15, ambos na modalidade de licenciatura, 

com área de conhecimento em Linguística, Letras. 

Com vistas a obter uma grade curricular que permite a formação do 

licenciado em Letras com as bases nos princípios que norteiam as diretrizes 

oficiais de cursos de licenciatura, a estrutura curricular desse curso, ao 

longo dos anos, vem sofrendo consideráveis mudanças, principalmente em 

virtude da oferta de uma nova habilitação (Língua Espanhola). Assim, as 

disciplinas precisaram se adequar às mudanças, além disso, o aluno 

necessita de 200 horas/aulas práticas com atividades acadêmico-científico-

culturais (apresentação de trabalho e participação em eventos), conforme 

propõe a Resolução CNE/CP nº 02/2002.  

O Curso de Letras/CAMEAM através de suas habilitações atende a 

crescente demanda de alunos que terminam o ensino médio e buscam uma 

carreira de magistério no Ensino Superior, com foco no ensino de língua. 

Assim, o referido curso permite a promoção e o desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem que se realiza, em média, nas 113 (cento e treze) 

escolas do Ensino Fundamental e Médio que funcionam nas 31 (trinta e 

uma) cidades situadas na região de abrangência deste Campus, que 

abrangem a 15ª Diretoria Regional de Educação Cultura e Esportes/DIRED. 

Além disso, o referido curso dispõe de vários núcleos de extensão e 

grupos de pesquisa, respectivamente, a saber: (i) dos núcleos em: Estudos de 

Cultura, Literatura e Língua Portuguesa/NECLEP; Estudos de Cultura, 

Literatura e Língua Inglesa/NECLEI e de Estudos de Cultura, Literatura e 

Língua Espanhola/NECLE e (ii) dos grupos de pesquisa em: Estudos Críticos 

                                                 
15 A habilitação em Língua Espanhola foi implantada recentemente, com ingresso da 

primeira turma no segundo semestre do ano de 2005. 
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da Literatura, Estudos da Tradução, Estudos do Discurso, Estudos 

Funcionalistas, Literaturas de Língua Portuguesa, Produção e Ensino de 

Texto. 

Por fim, esse curso comporta ainda cursos de pós-graduação lato 

senso através dos Cursos de Especialização em Linguística Aplicada e de 

Literatura Infanto Juvenil da UERN, e da pós-graduação stricto senso 

através do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERN (Nível de 

Mestrado). 

 

3.2.4 As disciplinas Seminário de monografia I e II 
 

Partindo da premissa de Bogdan e Blike (2006) quando da 

caraterização da pesquisa qualitativa, no que tange à definição de um local 

e/ou organização, apontamos, a seguir, discussões em torno de questões 

como a caracterização de cada uma dessas disciplinas, apontando os 

principais aspectos que constituem cada uma. Lembramos que as 

discussões sobre tais de disciplinas baseiam-se também nas observações 

realizadas nos semestre 2008.1 e 2008.2, em que pudemos acompanhar o 

desenvolvimento, assim como também nas normas institucionais do Projeto 

Pedagógico do Curso (2008) propostas para cada uma dessas disciplinas. 

 

3.2.4.1 Seminário de monografia I: o projeto da pesquisa 

 

De acordo com o PPP (2006), a disciplina Seminário de monografia I é 

ofertada no 7º (sétimo) período do Curso de Letras, com carga horária de: (i) 

60 (sessenta) horas correspondentes ao trabalho desenvolvido em sala de 

aula e (ii) 60 (sessenta) horas correspondentes ao trabalho prático, isto é, a 

construção do projeto de pesquisa que será desenvolvido no semestre 

seguinte, na disciplina Seminário de Monografia II. O aluno totaliza, na 

disciplina, 120 (cento e vinte) horas. 

Durante essa disciplina, o estudante elabora o projeto de pesquisa, o 

que será colocado em prática no semestre seguinte quando da execução da 

monografia. O referido projeto deverá ser apresentado ao Departamento de 
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Letras/CAMEAM, conforme a habilitação do aluno, para emissão de parecer 

pela Banca Examinadora, deverá conter os requisitos mínimos exigíveis em 

trabalho científico.  

Durante nossas observações, percebemos que a produção do projeto 

de pesquisa é realizada por partes, a saber: inicialmente o professor da 

disciplina aponta as bases metodológicas do projeto e, em seguida, é 

proposto a discussão da estrutura retórica do gênero para, a partir disso, 

poder dividir a produção com base nessa estrutura. Feito isso, o estudante 

inicia a produção pela seção da introdução, referente à delimitação temática; 

a próxima etapa é a elaboração da metodologia com objetivos, questões de 

pesquisa, métodos, técnicas, dentre outros; depois passa a construção da 

seção de fundamentação teoria e por fim o cronograma e as referencias.   

Em termos práticos, o projeto é submetido à qualificação perante 

professores do departamento e dos colegas de sala do estudante. Esse é um 

quesito de aprovação na disciplina e permite ao aluno obter novos 

direcionamentos para a pesquisa. Durante essa apresentação, o estudante é 

encorajado a realizar mudanças no projeto, com base nas sugestões, críticas 

e apontamentos dados no momento da arguição de cada professor. 

Ressaltamos que durante a produção do projeto de pesquisa o aluno é 

orientado pelo professor da disciplina Seminário de Monografia I, que tem 

carga-horária destinada para essa orientação, este não é, necessariamente, o 

mesmo professor-orientador da monografia. Vale frisar que a carga-horária 

do professor para orientar a monografia é destinada no semestre, o que 

evidencia que nem sempre esse professor se dispõe a orientar o projeto de 

pesquisa, já que não tem carga-horária para esse fim.  

O professor-orientador da monografia pode ter, segundo o PPC (2008), 

cinco orientações por semestre, isso significa que o professor da disciplina 

Seminário de Monografia I pode também ter cinco orientandos, ou seja, de 

um universo de 23 (vinte e três) alunos, 05 (cinco) serão seus orientandos, 

caso queira. Os demais alunos dessa disciplina terão outro orientador. Em 

termos gerais, isso indica que o aluno não dispõe de orientação específica de 

seu orientador da monografia durante a elaboração do projeto.  
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Contudo, essa ausência do orientador em virtude da carga-horária não 

o impede que estabeleça vínculo com seu orientando, ainda na produção do 

projeto, isso pode acontecer porque, muitas vezes, o professor orientador da 

monografia quer ter um acompanhamento mais efetivo do trabalho, mas 

oficialmente esse aluno somente terá a orientação confirmada no semestre 

seguinte, na produção da monografia. 

 

3.2.4.2 Seminário de monografia II: a elaboração da monografia 

 

O curso de Letras dispõe, na sua grade curricular, da disciplina 

Seminário de Monografia II, ofertada no 8º (oitavo) período, para o aluno 

sistematizar o trabalho de conclusão de curso, no caso, a monografia. Para 

tanto, esse aluno terá uma carga-horária de 30 (trinta) horas-aula, 

correspondente aos trabalhos de orientação desenvolvidos no ambiente de 

sala de aula, sob a orientação do professor ministrante da disciplina 

Seminário de Monografia II. Além disso, esse aluno dispõe de mais 90 

(noventa) horas de carga-horária prática, que corresponde à elaboração da 

monografia, totalizando 120 (cento e vinte) horas para o momento de 

elaboração do TCC. Para o cumprimento dessa carga-horária, o estudante 

tem disponível um professor-orientador do trabalho, conforme estipula o 

Regulamento da UERN, art. 48, “O trabalho de conclusão de curso deve ser 

desenvolvido sob a orientação de um professor designado para esse fim” e o 

PPC, Art. 47 (2008, p. 164) “é garantida a todos os alunos do Curso de 

Graduação em Letras a orientação para o desenvolvimento de seu trabalho 

de pesquisa, preferencialmente, por um professor do Departamento de 

Letras”.  

Essa disciplina tem como pré-requisitos: (i) aprovação na disciplina 

Seminário de Monografia I; (ii) apresentação do projeto de monografia a ser 

desenvolvido no decorrer do semestre letivo, e (iii) assinatura de termo de 

aceite do professor orientador encaminhado pelo Departamento. Além disso, 

para que a monografia seja reconhecida/aceita, o aluno terá que obedecer 

alguns critérios, a saber: (i) respeito às normas da Associação Brasileira de 
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Normas Técnicas (ABNT); (ii) digitação do trabalho com, no mínimo, 20 

(vinte) páginas, não incluídas as folhas pré-textuais e pós-textuais.  

No tocante ao processo de avaliação, a monografia deverá obedecer aos 

seguintes procedimentos: (i) entregar 03 (três) cópias da versão preliminar da 

monografia ao professor da disciplina Seminário de Monografia II; (ii) o 

professor da disciplina Seminário de Monografia II oficializará a Banca 

Examinadora, no prazo máximo de 03 (três) dias, a partir do seu 

recebimento, para que haja emitido parecer pela respectiva Banca 

Examinadora; (iii) a Banca Examinadora terá um prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir da data de seu recebimento, para, caso necessário, sugerir 

reformulações e novo prazo para reapresentação do trabalho; (iv) no caso da 

Banca Examinadora sugerir reformulações do texto da monografia, o aluno 

terá um prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação pela banca, para 

realizar as reformulações e, em seguida, reapresentar o trabalho; (v) a Banca 

Examinadora terá um prazo de 05 (cinco) dias para emitir parecer final à 

versão definitiva da monografia e encaminhar ao professor da disciplina 

Seminário de Monografia II; (vi) cada membro da banca Examinadora 

atribuirá uma nota que terá variação de “0 a 10 (dez)”, e (vii) é considerado 

reprovado na disciplina seminário de Monografia II, o aluno que não entregar 

a monografia no prazo estabelecido na presente norma, ou que obtiver média 

final inferior a 7,0 (sete). 

Assim, durante a disciplina Seminário de Monografia II, o aluno dispõe 

de um professor-orientador que tem carga-horária para orientá-lo até o final 

da produção. Sendo assim, o PPC (2008) destaca algumas normas, garantido 

que o processo de elaboração da monografia deverá ser orientado do início ao 

fim da produção. Contudo, não deixa claro questões relativas ao trabalho de 

orientação, apenas especifica as 02 (duas) horas/aula de carga-horária que o 

professor dispõe para orientar, não deixando evidente todas as atribuições 

do orientador e do orientando. 
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3.3 A monografia do curso de Letras 

 

A partir do ano de 2003, a monografia passou a ser solicitada no 

Curso de Letras do CAMEAM, como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 

como forma de colaborar para a sistematização da iniciação científica. A 

monografia, segundo o PPC (2008, p. 162), configura-se como um “trabalho 

de iniciação científica, orientado para a pesquisa teórico-empírica, cujo tema 

deve localizar-se nas áreas temáticas dos Estudos Linguísticos e Literários e 

contribuir para a formação profissional do graduado em Letras”. 

De acordo com o PPC (2008), a monografia desse curso trata-se de um 

trabalho de caráter individual, sob a orientação de um professor com 

titulação mínima de especialista, devendo ser submetida à exposição e ao 

julgamento de uma banca devidamente composta de 02 (dois) examinadores 

e um presidente, no caso, o orientador. A temática da monografia deve estar 

de acordo com as áreas temáticas dos Estudos Linguísticos e Literários. 

Além disso, para a produção da monografia, o PPC (2008) destaca 

algumas atribuições para o orientador da monografia e o orientando, a 

saber: o aluno-orientando, deve sistematizar a Monografia na disciplina 

Seminário de Monografia II, cumprindo os prazos previstos no calendário 

universitário e cumprir o cronograma de trabalho previsto no Projeto de 

Monografia, inclusive encontros semanais com o professor orientador; o 

professor-orientador deve: (i) avaliar a relevância do tema proposto pelo 

estudante; (ii) orientar o estudante no desenvolvimento da monografia; (iii) 

manter encontros com o orientando, no mínimo, uma vez por semana, em 

local e horários, previamente definidos e publicados na secretaria do 

Departamento de Letras; (iv) presidir e coordenar os trabalhos da banca 

examinadora e encaminhar o resultado final ao professor da disciplina 

Seminário de Monografia II, que encaminhará ao Departamento, nos prazos 

fixados em cronogramas; 

O PPC (2008) mostra algumas atribuições para orientador e 

orientando, deixando claro, numa perspectiva normativa, os deveres de cada 

um dos sujeitos. Com isso, percebemos a ausência de um documento que 

tenha a função de orientar tais sujeitos a desenvolver um trabalho efetivo de 
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orientação e não apenas determine funções operacionais de funcionamento 

da disciplina e sim que determine funções efetivas de orientação da 

produção da monografia. Por isso, é preciso compreender como se estabelece 

na pratica a produção desse gênero a fim de em entender as reais funções de 

cada sujeito. 

 

3.4 A orientação no Ensino Superior 

 

As discussões arroladas nessa seção buscam colocar a orientação de 

gêneros acadêmicos da graduação, especialmente a monografia como centro 

de debate. Para tanto, respaldamo-nos nas reflexões realizadas por 

Bianchetti e Machado (2006), Mazzilli (2009), Schnetzler e Oliveira (2010), 

Chassot (2006), dentre outros. Nesse sentido, as reflexões sobre orientação 

perpassam o seguinte contorno: (i) orientação enquanto elemento obrigatório 

em cursos de graduação; (ii) como se define o orientador; (iii) a função de 

orientador (iv) tipos de orientação;, dentre outros aspectos que permeiam a 

orientação no contexto acadêmico. 

Diferentemente dos cursos de pós-graduação, em que a orientação 

constitui um elemento curricular, na graduação, a orientação de monografia 

no Curso de Letras do CAMEAM é um requisito que até bem pouco tempo 

não existia, isso porque o trabalho de conclusão de curso de graduação não 

era uma exigência e, por isso, a questão do orientador não era posta como 

elemento desse âmbito de ensino. Assim, com a obrigatoriedade desse 

trabalho para concluir um curso de licenciatura ou bacharelado que, 

ocorreu inicialmente no Curso de Economia através da instituição da 

monografia pela Resolução CNE/CSE nº 04/2007, os cursos de graduação, 

aos poucos, passaram a contemplar em seus projetos pedagógicos de curso 

um tipo de trabalho final e que necessitava de um processo de orientação 

mais sistemático e individual.  

Desse modo, uma vez estabelecida tal exigência, através dessa mesma 

resolução (Res. CES/CNE nº 4/2007; Art. 10 e seu Parágrafo único) tem-se a 

obrigatoriedade da orientação, atribuindo ao docente o acompanhamento 

individual. Essa obrigatoriedade inicial em Cursos de Economia passou a ser 



104 

 

também em outros cursos, como é o caso do Curso de Letras de algumas IES 

(Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal do Ceará, 

Universidade Estadual de Londrina, Universidade Católica de Brasília, 

Universidade Federal de São Carlos, Universidade de Santa Cruz do Sul), 

entre outras, cujo trabalho de conclusão de curso é a monografia. Apesar de 

muitas IES já terem aderido à monografia como TCC, ainda é comum o 

relatório de estágio como TCC, o que também não dispensa a orientação de 

um professor, no entanto, essa orientação não é desenvolvida 

individualmente como no caso da monografia, conforme veremos no tópico 

seguinte. 

Uma vez instituída a necessidade de orientação em caso de TCC, abre-

se uma outra discussão: o que é a orientação na graduação? Há uma 

diferença em relação à orientação da pós-graduação? Tais perguntas são 

pertinentes, se considerarmos que a orientação já se faz presente em 

programas de pós-graduação há mais tempo, principalmente com a 

implantação do Plano Nacional de Pós-Graduação, então, significa dizer que 

temos, na orientação da graduação, os mesmos parâmetros estipulados para 

a pós-graduação. Com base nas discussões empreendidas por Mazzilli 

(2009), podemos dizer que, em parte, sim, já que a orientação em termos 

gerais diz respeito ao acompanhamento do processo de criação intelectual de 

caráter metodológico e com pesquisa empírica. 

A orientação passa a inserir o contexto do professor universitário como 

uma nova função a ser acrescida às demais tarefas atribuídas a esse 

profissional, que passa a “iniciar estudantes de graduação no aprendizado 

da pesquisa através [...] da orientação de trabalhos de conclusão de curso”. 

(MASSILLI, 2009, p. 62). Isso significa atribuir uma tarefa que antes só cabia 

à pós-graduação, agora passa a permear os fazeres dos profissionais no 

âmbito da graduação. “A educação se deve agora realizar pela pesquisa, 

transformando-se aquele professor que transmitia aos alunos seus saberes 

em orientador dos estudos de cada um”. (MARQUES, 2006, p. 228) 

Assim, em muitos momentos, a tarefa do orientador é confundida e 

resumida ao que propõe os manuais de metodologia, de modo que não se 

discute sobre o trabalho de orientação, já que se supõe que essa ação seja 
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contemplada por esses livros de metodologia. Sobre isso Bianchetti (2006, p. 

14-15), afirma que: 

 
 

É escassa a referência à função do orientar [...] os livros de 
metodologia de pesquisa aparentemente muito próximo ao do 
orientador, desempenhando a função de auxiliar, [...] ficando o 
processo de criação intelectual-científico circunscrito ao 
campo da metodologia. [...] Já o orientador, diferentemente do 
“livro que orienta”, é um personagem que entretém uma 
relação singular e intersubjetiva com seu orientando, de 
peculiar riqueza e complexidade. O orientador, juntamente 
com o orientando e suas páginas, constituem um trio único e 
original. 

 
 

O que é expresso acima pode ser entendido também como uma prática 

comum nas universidades, que é a tarefa solitária de orientação, em muitos 

casos, restrita ao que dizem esses manuais de metodologia. Conforme vimos 

na seção anterior, esses livros não avançam nas discussões, vemos apenas 

orientações de caráter meramente técnico. Fica evidente nessa reflexão que a 

essência da orientação, enquanto tarefa de discussão individual entre 

orientador e orientando, é deturpada e restrita a esses livros. Em outros 

termos, é como se a relação orientador/orientando e o processo de escrita 

limitasse a escolha e utilização de livros de metodologia.  

Depreendemos disso que o orientador precisa ser visto como uma 

função que não se limita ao simples acompanhamento, mas que auxilie o 

orientando na descoberta da literatura especifica da área objeto de estudo, 

do discernimento sobre esse objeto, na execução da pesquisa, na escolha do 

método, na revisão e reflexão sobre a produção escrita. (cf, SCHNETZLER E 

OLIVEIRA, 2010). 

Ressaltamos, conforme Machado e Bianchetti (2006), que, da década 

de 1970 até meados dos anos noventa, existiam quatro modalidades de 

orientação em nível de pós-graduação, as quais são pertinentes para a 

discussão, porque permitem que compreendamos a graduação: (i) sem 

orientação – em que o trabalho era realizado sozinho em nível de doutorado, 

sem que houvesse a participação de um orientador; (ii) orientação individual 

– em que o orientando tinha um número muito pequeno de encontros entre o 



106 

 

orientador e o orientando, estabelecia por ambos uma “confiança depositada 

pelo orientador em seu trabalho e da sua autonomia” (MACHADO e 

BIANCHETTI, 2006, p. 06); (iii) orientação sistemática – em que alguns 

programas estabeleciam um prazo para conclusão do trabalho do curso, em 

função da conjuntura política da época da ditadura militar e (iv) orientação 

coletiva – em que se fazia seminário para que a orientação fosse dada a um 

grupo de orientandos. 

Tendo em vista essas modalidades de orientação, o trabalho de 

Chassot (2006) diz sobre a forma como essa orientação, seja individual ou 

coletiva, pode ocorrer, considerando o espaço, ou seja, o local. É preciso 

destacar que, para a condução da orientação, é estabelecida pelos projetos 

pedagógicos dos cursos uma carga-horária para a efetivação desses 

encontros. Sobre formas de acompanhamento, destacamos duas: (i) a 

presencial – em que o orientando tem o acompanhamento com encontros 

marcados na instituição de ensino ou em outro lugar conveniente para 

ambos, de acordo com a carga-horária semanal estabelecida; (ii) a virtual – 

em que o orientando tem o acompanhamento através da troca de e-mail, 

mensagens por site de relacionamento – essa modalidade se fez necessária 

com as novas tecnologias de comunicação, permitindo que os encontros não 

se limitem à presença real dos sujeitos, mas sejam realizados através da 

internet com trocas de e-mails, envio do material escrito, dentre outros.   

Vale frisar que a orientação é uma tarefa marcada/determinada, 

muitas vezes, por relações pessoais, já que há um envolvimento emocional 

por ambas as partes orientador/orientando. No entanto, conforme destaca 

Zilberman (2006), a orientação deve ser tida como uma aventura 

compartilhada em que orientador e orientando assumem-se como 

protagonistas do espetáculo da produção textual, especialmente da 

monografia, já que os dois precisam se reconhecer nas suas reais funções.  

Com base nas colocações apontadas acima sobre a orientação no 

ensino superior, passamos a abordar especificamente como se dá a 

orientação da monografia, considerando os seguintes pontos: (i) como se 

define o orientador na graduação; (iii) a função de orientador e orientando na 

produção da monografia (iv) as modalidades de orientação realizadas para 



107 

 

esse gênero, dentre outros, aspectos que caracterizam a orientação no 

âmbito da produção da monografia. 

 

3.5 Os atores do processo: professores e alunos 

 

Conforme apresentado em vários momentos acima, o cenário em que é 

elaborada a monografia no Curso de Letras do CAMEAM congrega de vários 

personagens-participantes dessa produção textual. A presente seção propõe-

se a apresentar cada um dos personagens que estão envolvidos nessa 

produção, a saber: (i) o professor da disciplina Seminário de Monografia I, 

que corresponde ao projeto de pesquisa; (ii) o professor da disciplina 

Seminário de Monografia II, que corresponde à elaboração da monografia; 

(iii) o professor-orientador da monografia; (iv) o aluno da disciplina 

Seminário de Monografia I e o (v) aluno-orientando. A discussão que 

comportará essa seção justifica-se, conforme propõe Saville-Troike (2005, p. 

143), em função da necessidade de descrever os participantes que fizeram 

parte da produção da monografia, como forma de ser obter informações 

acerca da relação desses participantes com o objeto de pesquisa. 

 

3.5.1 Professor da disciplina Seminário de monografia I16 

 

O primeiro personagem de nosso espetáculo é o professor da disciplina 

Seminário de Monografia I. Para esse participante do campo de pesquisa é 

atribuída a tarefa principal de ministrar a disciplina que tem como objetivo a 

produção do projeto de pesquisa com 60 (sessenta) horas de carga-horária 

teórica, que servirá como base para a elaboração da monografia. Assim, para 

esse ator é reservada muitas outras tarefas, dentre elas, destacamos: iniciar 

o aluno na pesquisa científica, auxiliar o aluno na escolha do objeto a ser 

pesquisado; fazer o aluno compreender a pesquisa enquanto produção do 

conhecimento; estimular o acesso a perspectivas teóricas diversas; revisitar 

                                                 
16 Informamos que nessa pesquisa, o professor da disciplina Seminário de Monografia I foi o 

mesmo da disciplina Seminário de Monografia II, contudo, não é sempre que essa 

combinação é feita. Em vista disso, os dados referentes à formação acadêmica somente 

aparece quanto da descrição do professor de Seminário de Monografia I. 
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conceitos/posturas teorias trabalhadas em períodos anteriores do curso e 

compreender/apreender o gênero projeto de pesquisa; indicar/apresentar o 

orientador da monografia através da apresentação da área de atuação; fazer 

o aluno refletir sobre seu objeto. 

Esse professor tem uma função muito difícil, pois, na grande maioria 

das vezes, é reservado para esse a tarefa de orientar uma turma em torno de 

25 (vinte e cinco) alunos, como é o caso da disciplina em que realizamos as 

observações no semestre 2008.1. Isso significa que o professor orienta a 

produção de trabalho em diversas especialidades do universo das Letras, no 

caso de nosso contexto, o professor orientou trabalhos de literatura, 

linguística, ensino de língua portuguesa, dentre outros. Essa é uma tarefa, 

muitas vezes, inviável, pois sabemos que a formação acadêmica do professor 

não comporta diversas áreas, o que implica dizer que essa orientação pode 

ser incompleta, já que o professor nem sempre tem formação na área de 

interesse do aluno que irá produzir o projeto de pesquisa.  

O professor que contribuiu com a nossa investigação tem formação 

inicial em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e respectivas 

Literaturas, possui Mestrado em Estudos da Linguagem, com área de 

concentração em Linguística Aplicada, o que o habilita a orientar trabalhos 

que estejam voltados mais para o campo da linguística e do ensino de língua 

portuguesa, podendo em outras áreas não contribuir tão eficazmente como 

na área de formação. Com isso, não é nossa intenção saber ou não se esse 

professor é capacitado para ministrar/orientar a disciplina/o projeto de 

monografia, mas problematizar/mostrar que muitas funções são atribuídas 

sem que se tenha clareza sobre como desempenhá-las, disso pode resultar 

uma prática comprometedora. 

 

3.5.2 Professor da disciplina Seminário de Monografia II  

 

Diferentemente do professor-orientador do projeto, o professor-

ministrante da disciplina Seminário de monografia II, cuja função não é, 

necessariamente de orientação, apesar de esta ser inerente a qualquer 

professor. Assim, o professor dessa disciplina tem, essencialmente, a tarefa 
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de coordenar a elaboração da monografia, já que sua efetivação ocorre 

durante o período em que o aluno recebe automaticamente duas orientações, 

ou seja, a do professor ministrante da disciplina, que corresponde à carga-

horária teórica de 30 (trinta) horas de sala de aula, bem como do professor-

orientador da produção da monografia, que corresponde à carga-horária 

prática de 90 (noventa) horas para a produção da monografia. 

Durante a carga-horária de sala de aula, esse professor busca 

apresentar conceitos/perspectivas que possam auxiliar o aluno na 

elaboração do texto monográfico sem, contudo, adentrar na orientação da 

monografia. Sua função está ligada a fazer apontamentos de caráter geral, 

mas sempre ressaltando a necessidade do aval do orientador.  

Em termos específicos, podemos dizer, com base em nossas 

observações realizadas, que para o professor de Seminário de Monografia II é 

reservada a tarefa de: apresentar e discutir a estrutura do texto monográfico 

e normas técnicas referentes a citações e referências bibliográficas, 

acompanhar o desenvolvimento das atividades referentes à realização da 

pesquisa; discutir questões práticas relativas à elaboração da monografia; 

coordenar os trabalhos referentes aos três depósitos da monografia; 

acompanhar o andamento da orientação da monografia. 

Entendemos que, diferentemente do professor de Seminário I, esse 

professor tem uma tarefa mais de organização dos trabalhos das disciplinas 

que dizem respeito aos depósitos da monografia, ou seja, exerce na prática a 

função de “pombo correio”, que é de entregar/receber/repassar as 

monografias aos professores examinadores, estabelecendo prazos, conforme 

postula o PPC Letras (2008). 

 

3.5.3 Professor-orientador da monografia 

 

Até aqui vimos que o aluno dispõe de mais de um interlocutor para a 

elaboração da monografia, sem contar ainda com o próprio orientador, a 

quem é creditada a condução da orientação. Sendo assim, abrimos 

caminhos para discutir um pouco sobre esse professor, cuja função, como o 

próprio nome já diz, é de orientar. De acordo com Marques (2006, p. 231), 
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“orientar significa ajudar o orientando a descobrir o que quer investigar, 

delimitando seu tema/hipótese de trabalho traduzida em título conciso, 

capaz de se decompor em capítulos e estes em itens distintos”. A partir do 

que discorre Marques (2006), podemos dizer que a função do orientador é na 

condução/acompanhamento do trabalho, possibilitando uma relação de 

apoio para uma tarefa solitária que é a escritura. 

Para a realização dessa pesquisa, contamos com a participação de seis 

professores-orientadores, que foram nossos informantes e através dos quais 

coletamos nossos dados através do questionário respondido. Vale ressaltar 

que todos os professores-orientadores que fazem parte desse trabalho tem 

formação em Letras, com pós-graduação lato sensu e stricto sensu, de modo 

que, conforme propõe Saviani (2006), constituem-se em pesquisadores em 

formação e que carregam a função de orientadores. Um outro aspecto é que 

esses professores foram formados na própria IES que lecionam, estando 

envolvidos em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

No caso específico de nosso contexto/campo de pesquisa, através da 

disciplina Seminário de Monografia II, as funções atribuídas ao professor 

orientador são de: acompanhamento da pesquisa; indicador de perspectivas 

teóricas; revisor das versões do texto; apontar direcionamentos para o 

trabalho, estabelecer prazos para a produção do trabalho, dentre outras. 

Para a função de professor orientador é determinado, pelo PPC (2008), 

a necessidade de ser um professor da área objeto de trabalho. Nesse caso, é 

disponibilizado para o aluno um professor que esteja em consonância com a 

sua proposta, diferentemente do que acontece com o professor que orienta o 

projeto de pesquisa que, além disso, tem que orientar um número excedente 

de alunos. Já o professor-orientador da monografia só pode ficar com, no 

máximo, cinco orientados, conforme estipula as normas dos cursos de pós-

graduação strictu senso e lato senso, o que possibilita um acompanhamento 

mais sistemático da produção do texto. 
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3.5.4 Aluno da disciplina Seminário de Monografia I  

 

A esse aluno é atribuída a tarefa produzir o projeto de monografia, que 

será executado no semestre seguinte. Para a finalidade da produção do 

projeto, o aluno dispõe de uma carga-horária de 60 (sessenta) horas teóricas 

e 60 (sessenta) horas práticas. Nesse caso, o aluno não recebe um 

acompanhamento sistemático e individual de orientação, pois, conforme já 

dito, o professor dessa disciplina orienta, em média, 25 (vinte e cinco) 

alunos, o que não permite uma orientação individual. 

Assim, partindo da premissa de que esse aluno tem que produzir o 

projeto da monografia, inferimos outras atribuições desse participante para 

a execução da monografia, já que a elaboração do projeto de monografia é 

proposto por etapas pelo professor, ou seja, a produção desse gênero 

obedece a sequência da estrutura retórica do gênero, conforme já dito. Uma 

vez conduzida dessa forma, configura como tarefa do aluno executar/refletir 

sobre os apontamentos do professor durante a produção de cada parte. 

 

3.5.5 Aluno-orientando  
 

Partindo do pressuposto de que esse aluno já possui um projeto de 

monografia que foi analisado pelo professor da disciplina Seminário I e 

também, possivelmente, pelo orientador e outros professores quando da 

qualificação do projeto, consideramos que esse participante, personagem 

principal do espetáculo, a produção da monografia, é atribuída a tarefa de 

implementar os objetivos estabelecidos no projeto, de forma a manter o 

mesmo foco da pesquisa. Para tanto, o aluno-orientando deve ter consciência 

de sua função nesse espetáculo que não é simplesmente de executar as 

tarefas propostas pelo professor-orientador, mas de assumir-se enquanto 

produtor no processo de criação do texto científico. 

Isso significa que esse aluno deve ser levado a refletir sobre seu objeto, 

com vistas à melhoria do trabalho e produção do conhecimento. Para tanto, 

algumas tarefas devem ser vistas como necessárias nesse trabalho de 

orientação do aluno, a saber: reconhecer-se enquanto produtor do trabalho, 
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buscar fontes para complementar o trabalho, fazer revisão do texto, realizar 

pesquisa bibliografia e de campo.   

 

3.6 Etapas de coleta de dados 

 

A coleta de dados da pesquisa aconteceu em dois momentos, em 

virtude do fato de que o curso de Letras/CAMEAM possui na sua grade 

curricular duas disciplinas denominadas Seminário de Monografia I e 

Seminário de Monografia II (oferecidas no 7º e 8º períodos), sendo, portanto, 

nos momentos em que essas disciplinas foram ministradas que procedemos 

à coleta dos dados.  

Assim, a coleta de dados ocorreu da seguinte forma: (i) inicialmente 

realizamos a observação não participante dos fatos durante a disciplina 

Seminário de Monografia I, em que elaboramos as notas de campo com base 

nos dados observados. Essa observação ocorreu no primeiro semestre 

(2008.1) e tivemos contato com a turma ao longo do semestre. As aulas 

aconteciam em bloco (quatro aulas durante um único dia), semanalmente, e 

no decorrer das aulas o professor realizava a elaboração do projeto de 

pesquisa, de modo que a cada aula o professor abordava uma seção/parte 

do projeto.  

Assim, no final da disciplina o aluno tem o projeto de monografia 

elaborado. Vale ressaltar, conforme é proposto no PPC (2006), que, ao final 

da disciplina, o aluno deverá apresentar/qualificar o projeto. Esse momento 

da qualificação é o único oficialmente em que o aluno poderá ter contato 

com o orientador, já que o orientador e outros professores do departamento 

são convidados pelo professor da disciplina seminário de monografia I a 

participar do momento de arguição do projeto. A disciplina é encerrada após 

essa qualificação do projeto e aluno manterá contato com esse orientador no 

semestre seguinte, quando da produção da monografia. 

O segundo momento de coleta de dados ocorreu no semestre seguinte 

e durante a disciplina Seminário de Monografia II, em que o aluno manteve 

contato direto com orientador da monografia e com o professor da disciplina, 

cuja função é unicamente articular/zelar pelo bom andamento da 
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orientação, de maneira que qualquer problema de orientação deve passar 

inicialmente pelo professor da disciplina. 

Após iniciada a disciplina e transcorrido as primeiras 15 horas/aulas 

da disciplina, nos preocupamos em aplicar o questionário, que foi entregue 

uma cópia impressa e enviado uma versão digital por e-mail logo após o 

primeiro depósito da monografia. Conforme dito anteriormente, a monografia 

passa por três depósitos até chegar a versão final. Assim, acompanhamos a 

disciplina Seminário de Monografia II até o final com o último depósito da 

monografia. O questionário foi aplicado a vinte e sete alunos, sendo que 

quinze questionários retornaram respondidos. 

Quanto aos professores-orientadores, aplicamos o questionário logo 

que encerrado o último depósito da monografia. Nesse caso, também 

entregamos uma versão impressa e enviamos uma versão digital por e-mail. 

Assim, os professores poderiam explicitar melhor nas respostas como se deu 

o andamento da orientação. O questionário foi aplicado para dez professores, 

sendo que apenas seis responderam. Vale ressaltar que o número de 

professores será sempre menor que o total de alunos, uma vez que o 

professor poderá ter até cinco orientandos.  

Assim, os questionários que compõem nosso corpus obedecem à 

correspondência de orientador e orientando, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Relação de orientador e de orientando codificados 
 

Nº 

 
CÓDIGO  

QUESTIONARIO DO 

PROFESSOR 
ORIENTADOR 

CÓDIGO  

QUESTIONARIO 
DO ALUNO 

 
 

TITULO DA MONOGRAFIA 

01 

 

QP01 QA07 

“Os gestos” e “O vitral” de 
Osman Lins: instantâneos de 
sensações fragmentadas 

 
02 

 
 
 

 
QP02 

 

 

 
QA06 

A construção do feminino no 
romance “O cortiço” de Aluisio 
Azevedo 

03 QA03 

Percepções acerca do regional 
e do social na linguagem da 
obra “Vidas Secas”, de 
Graciliano Ramos 



114 

 

04 QA02 
A imagem do imigrante 
nordestino em “A hora da 
estrela” de Clarice Lispector 

 

 
05 

 

 
 
 

 
 

QP03 
 
 

 

 

 
QA07 

Análise de aspectos da 
coesão na produção escrita do 
aluno dom 9º ano do nível 
fundamental 

 
 

06 

 
 

QA08 

O trabalho com os gêneros 
discursivos em aulas de 
produção textual no curso de 
Letras 

 
 

07 

 
 

QA01 

As metodologias do ensino de 
produção de textos em aulas 
de língua materna no ensino 
fundamental 

08 

 

 
QP04 

 

QA05 

O tratamento dado ao texto 
literário no livro didático de 
língua portuguesa do ensino 
fundamental “Tudo é 
linguagem” 

09 

 

QP05 QA1O 

A multimodalidade em 
propagandas das revistas 
“Quem Acontece” e “Capricho” 

 
 

10 

 
 

QP06 

 
 

QA04 
 

A construção do feminino sob 
a ótica masculina em um 
discurso unilateral: uma 
relação entre Capitu e 
Madalena 

 

O quadro acima mostra que os questionários foram agrupados com 

base na relação orientador/orientando. Esse agrupamento foi utilizado como 

critério para escolha dos questionários, isto é, analisamos somente os 

questionários em que conseguimos manter essa relação de correspondência 

de professor-orientador e estudante-orientando para que, caso fosse 

necessário durante a análise, pudéssemos realizar essa relação. 

Ademais, esse quadro informa que temos um total de questionários x 

respondidos, a saber: dez de alunos, sendo que desses três alunos obtiveram 

os seguintes códigos QA01, QA07, QA08, cujo orientador é o mesmo QP03; 

assim como os alunos QA2, QA03, QA06, cujo orientador é QA02, os demais 

tem apenas um orientando como é o caso de QA01, QA04, QA05. Esse 

agrupamento por orientador/orientando justifica-se em virtude de que nessa 

investigação o foco recai sobre a produção da monografia, que exige um 
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orientador para elaboração do referido gênero e, por isso, é necessário essa 

relação para que possamos revelar discursos que tenham mantido essa 

relação orientador/orientando.  

 

3.7 Descrição dos instrumentos e procedimentos de coleta de dados 
 

Considerando que nossa investigação utiliza uma abordagem 

qualitativa, optamos por fazer uso de alguns procedimentos e instrumentos 

de base etnográfica para coleta dos dados, apresentamos, nos tópicos 

seguintes, a descrição de nossos instrumentos e procedimentos de pesquisa, 

tais como: observação não-participante, notas de campo, questionário de 

aluno e questionário de professor. 

 

3.7.1 Observação não-participante 
 

A observação não-participante configura-se como um dos métodos de 

pesquisa sociológicos essenciais na história da pesquisa qualitativa. Nesses 

termos, definimos a observação como o “ato de perceber as atividades e os 

inter-relacionamentos das pessoas no cenário de campo através de cinco 

sentidos do pesquisador” (AGROSINO, 2009, p. 56). Tais sentidos são 

definidos por Flick (2009a, p. 203-204) através do entendimento da 

observação-não participante, como sendo quatro: visão, audição, percepção, 

olfato, podendo ser classificados em cinco dimensões contrastivas da 

observação: (i) secreta x pública; (ii) participante x não-participante; (iii) 

sistemática x não-sistemática; (iv) situações naturais x situações artificiais e 

(v) auto-observação x observação do outro. Nesse sentido, realizamos a 

observação não-participante durante os semestre 2008.1 e 2008.2, com o 

intuito de registrar o andamento da produção da monografia. Nesses termos, 

classificamos nossa observação como sistemática, já que utilizamos um 

esquema de observação mais ou menos padronizado com base nas questões-

problema; e que a observação ocorreu em situação natural, uma vez que não 

deslocamos o campo de observação para outro espaço e, por fim, realizamos 

a observação do outro, pois se constituiu em uma sala de aula.  
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Fizemos observação da sala de aula com o intuito de compreender o 

contexto de sala de aula em que se insere o estudante de Letras no momento 

da produção da monografia. Essas observações foram transformadas em 

notas de campo que podem servir de apoio para reforçar os discursos de 

professores e alunos.  

 

3.7.2 Notas de campo 

 

Ao longo das observações, fizemos registros através de notas de campo 

que constituem o meio mais clássico de documentação da pesquisa 

qualitativa, as anotações do pesquisador. Tais registros foram feitos durante 

a aula e complementados após o término de cada aula. Isso porque o 

afastamento pode acabar introduzindo certa artificialidade. (FLICK, 2009a, 

p. 266).  

Além disso, Flick (2009a, p. 268) destaca que a produção dessas notas 

é influenciada consideravelmente pela percepção e pela apresentação seletiva 

da pesquisa, podendo ser classificadas em quatro formas: (i) registros 

sintéticos em palavras ou fragmentos isolados; (ii) registros sistemáticos 

englobando aspectos de ordem geral; (iii) registros em protocolo do trabalho 

de campo e (iv) registros com análises e interpretações que começam logo 

após cada observação e estende-se até a conclusão do estudo. Com base 

nesses quatro tipos, definimos nossas notas de campo como registros 

sistemáticos que congregam questões de ordem geral do campo observado. 

As notas de campo foram usadas para compor os discursos, 

principalmente quando, nas respostas dos questionários, os professores e os 

alunos se reportarem ao momento da elaboração do projeto de pesquisa, no 

primeiro semestre (2008.1) de observação, ou seja, durante a disciplina 

Seminário de Monografia I ou quando se tratar de questões relativas à 

produção da monografia, referente ao semestre 2008.2.  
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3.7.3 O questionário do aluno e do professor 

 

A elaboração do questionário do aluno e do professor partiu dos 

objetivos da pesquisa, conforme pontua Laville e Dionne (2008), quando diz 

da necessidade de que o questionário seja elaborado com vistas a atingir os 

objetivos pretendidos na pesquisa. O questionário foi elaborado com 

perguntas fechadas, mas também com perguntas abertas, a fim de que o 

aluno e o professor pudessem expressar sua opinião em relação à questão 

proposta.  

Aplicamos questionário com perguntas abertas e fechadas para 

estudantes e professores-orientadores. Para tanto, o questionário para o 

estudante conteve vinte e duas (22) questões, das quais escolhemos oito (08), 

cujas respostas foram mais pertinentes para nossos objetivos. Já o 

questionário aplicado aos professores-orientadores conteve 15 perguntas, 

das quais também nos detivemos em nove (09) questões que melhor 

respondessem às questões de pesquisa. Apesar de o questionário ter sido 

elaborado com base nos objetivos inicialmente traçados, ao longo da 

pesquisa fizemos alguns redimensionamentos na pesquisa, tendo em vista, 

por exemplo, o contado com a teoria da responsabilidade enunciativa e a 

necessidade de incorporá-la aos objetivos, de forma que tivemos necessidade 

de realizar uma seleção17. Esse redimensionamento fez com que optássemos 

por questões que dissessem sobre: (i) o momento da produção da monografia 

exclusivamente, isso porque é preciso dizer que os questionários contêm 

questões que dizem sobre momentos anteriores à produção da monografia; 

(ii) o processo de elaboração da monografia considerando os sujeitos 

envolvidos, o orientador e o orientando; (iii) as etapas do processo de 

elaboração da monografia. Após escolhermos essas questões, o passo 

seguinte foi relacioná-las, considerando aluno e professor, de maneira a 

poder atender aos objetivos e também manter identidade entre as questões 

formuladas para aluno e professor. Vejamos quadro informado abaixo: 

 

                                                 
17

 Acreditamos que as questões não selecionadas para fins dessa pesquisa poderão ser 

utilizadas em outros trabalhos especialmente sobre a seção de fundamentação teórica de 

monografias. 
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Quadro 3 – Questionário de Professor e Estudante 
 

PROFESSOR ESTUDANTE 

Nº Questão Nº Questão 

01 Para você o que é orientar uma 
monografia? 

22 Como você considera que deve 
ser feito o trabalho de orientação 
da monografia? 

02 Como você descreve o processo 
de orientação? 

07 Você manteve contato com o seu 
professor-orientador na 
construção do projeto de 
monografia?  
(     )  Sim    (     )  Não   Por quê? 

03 3) Você acha que a não 
imposição do orientador, ou seja, 
a escolha do orientador pelo 
aluno facilita a elaboração do 
projeto de monografia e, 
consequentemente, a 
monografia? 

06 Você escolheu seu orientador ou 
foi o orientador que escolheu 
você?  
(     )  Sim             (     )  Não           
Em sendo positiva sua resposta, 
essa escolha ajudou ou 
prejudicou a construção da 
monografia, considerando a 
afinidade com a temática? 

11 Os encontros de orientação foram 
presenciais ou através de e-mail, 
entre outras possibilidades? 

07 Você manteve contato com o seu 
professor-orientador na 
construção do projeto de 
monografia?  
(     )  Sim    (     )  Não   Por quê? 

12 Você manteve contato com o seu 
orientando durante a construção 
do projeto de monografia?  
(     )  Sim    (     )  Não   Por quê? 

12 A participação ou não do 
professor orientador no momento 
da qualificação ajudou na 
elaboração da versão final do 
seu projeto de pesquisa? 
(    )  Sim   (   )  Não      Justifique? 

13 O seu orientador participou da 
construção do projeto de 
monografia?  
(     )  Sim     (     )  Não    Por quê? 

14 Que metodologia que você utiliza 
para o processo de orientação? 

22 Como você considera que deve 
ser feito o trabalho de orientação 
da monografia? 

15 Como você considera que deve 
ser feito o trabalho de orientação 
da monografia? 

15 Caso seu orientador não tenha 
participado do momento de 
construção do projeto de 
monografia, você considera que a 
ausência dele prejudicou o 
trabalho de elaboração da 
monografia?  
(     )  Sim  (     )  Não  Por quê? 
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  16 A sua monografia foi elaborada a 
partir do projeto de monografia 
construído durante a disciplina 
Seminário de Monografia I? 
(     )  Sim     (     )  Não  Por quê? 

 

Podemos dizer ainda que a escolha por tais questões justifica-se em 

virtude da necessidade de focalizar o objeto de estudo, pois o questionário foi 

composto de questões mais gerais e especificas que levaram em consideração 

alguns momentos da observação. Assim, em função de uma priorização por 

estudar a produção da monografia e na busca de sistematização dos dados 

em função do objeto, priorizamos algumas questões, que refletem as nossas 

intenções propostas nos objetivos. 

Para que o entendimento das questões fosse evidenciado com mais 

clareza, agrupamos as questões, conforme as semelhanças entre os 

questionários de professores e de alunos e, de acordo com os objetivos 

traçados para esse novo foco. Por isso, o quadro acima coloca as questões e 

as agrupas, buscando relacionar professor e aluno. 

 

3.8 Etapas de análise dos dados 

 

A análise dos dados constituiu uma fase significativa da pesquisa 

científica, tendo em vista que, nessa etapa, o pesquisador seleciona,  

organiza e analisa os dados, segundo os objetivos propostos. Para 

consecução deste trabalho, a análise dos dados foi realizada seguindo três 

etapas fundamentais e relevantes, conforme descrevemos abaixo: 

Etapa 1 – seleção das questões de professores e alunos que compõe o 

corpus, tendo como base os objetivos traçados para a tese. Assim, tivemos 

um total de 09 questões de professores e 08 questões de estudantes que 

foram agrupadas. 

Etapa 2 - Uma vez escolhidas as questões dos questionários de 

professores e estudantes, partimos para a tabulação dos dados que 

resultaram em quadros e gráficos elaborados conforme organização dos 

tópicos apontados no sumário, de maneira que focalizamos, inicialmente, os 

discursos de alunos e depois partimos para os discursos dos professores, 



120 

 

destacando categorias como: (i) articulação do projeto de pesquisa e a 

elaboração da monografia; (ii) papel do orientador; (iii) papel de orientando e, 

por último, (iv) tratamos de apontar as regularidades nos discursos de 

estudantes e professores. Com isso, foi possível interpretar os discursos de 

professores e estudantes sobre o processo de produção da monografia. Feito 

isso, passamos à seleção das notas de campo, que agrupamos com base nas 

categorias acima estabelecidas pelos questionários e que melhor atendessem 

aos objetivos, a saber: (i) da elaboração do projeto; (ii) da elaboração da 

monografia; (iii) da condução do processo de elaboração pelo professor. De 

acordo com Flick (2009a), a categorização é a mais destacada forma de 

analisar dados qualitativos, quando resultante de entrevista e observação. 

Etapa 3 – consistiu na interpretação dos dados e foi feita sob o prisma 

qualitativo e quantitativo, pois consideramos, com base no que coloca 

Portela (2007), que é através da integração entre esses métodos que se pode 

analisar com fidedignidade uma situação dada, fazendo uso da análise 

qualitativa dos dados obtidos por meio de instrumentos quantitativos. Para 

interpretação e melhor sistematização da análise, fizemos uso do processo de 

triangulação dos dados, recurso necessário quando se trabalha com a 

abordagem qualitativa, pois é necessário trazer para a análise o maior 

número de dados e depois estabelecer um paralelo entre discursos de alunos 

e professores sobre o processo de elaboração da monografia, correlacionar os 

dados, ou seja, no nosso caso, como fazemos uso de notas de campos e 

questionário de professor e aluno, precisamos relacioná-los para obter um 

panorama geral sobre a produção da monografia.        
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CAPÍTULO 4 DISCURSOS DE PROFESSORES E ESTUDANTES SOBRE A 

PRODUÇÃO DA MONOGRAFIA: ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Nos capítulos anteriores, delineamos nossos pressupostos teóricos e 

metodológicos com vistas ao aprofundamento do objeto de pesquisa, que é o 

processo de elaboração da monografia no curso de Letras e para que, nesse 

momento, pudéssemos subsidiar as análises que, ora apresentamos. Nessa 

direção, o presente capítulo tem como intuito analisar como se constitui 

discursivamente o processo de elaboração da produção de monografia, com 

base em discursos de professores e alunos, considerando a orientação, a 

escritura e as especificidades do gênero. Nesta direção, subsidiamo-nos em 

estudos da (não) assunção da responsabilidade enunciativa, focalizados no 

referencial teórico desta tese, a partir dos pressupostos advindos da ATD 

formulada por Adam (2008) e autores nos quais ele se subsidia para criar as 

categorias de análise. Assim, buscamos apontar a (não) assunção da 

responsabilidade a partir das seguintes categorias: índices de pessoas, 

tempos verbais, modalidades, indicação de quadros mediadores, indicações 

de um suporte de percepções e de pensamentos relatados, dentre outras 

possibilidades linguístico-discursivas. Igualmente, seguiremos discussões 

sobre orientação e produção do texto acadêmico com base nos estudos de 

Motta-Roth (2006), Dolz, et al (2010), Perrota (2010), entre outros.  

Para tanto, desenhamos essa análise de acordo com os seguintes 

pontos: (i) trazemos os discursos que emanam de professores e alunos sobre 

a produção da monografia, tomando como foco a orientação para a 

elaboração desse gênero; (ii) apresentamos os discursos de professores e 

alunos sobre essa articulação projeto/monografia; (iii) verificamos nesses 

discursos como é (re)definido o papel de orientador e orientando para a 

produção da monografia (iv) buscamos saber quais marcas, nesses 

discursos, mostram a (não) assunção da responsabilidade enunciativa, as 

vozes das normas institucionais e dos manuais de metodologia. 
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4.1 O espaço de sala de aula: do projeto à monografia 

 

Tomamos aqui o espaço de sala de aula da elaboração do projeto e da 

monografia como bastidores que constituem momentos da produção do 

gênero monografia. Isso porque, conforme dizemos em seções anteriores, nos 

referimos às disciplinas Seminário de Monografia I e II como momentos que 

antecedem à efetivação desse gênero, já que a produção da monografia 

ocorre efetivamente com base na orientação específica de um professor-

orientador, sendo que é nesse espaço de sala de aula que ocorrem as 

orientações de caráter mais geral, principalmente na disciplina Seminário II.  

As discussões que empreendemos nesse espaço visam compreender, 

em parte18, como é conduzida a produção da monografia, considerando as 

normas institucionais e os papeis do orientador e do orientando. Para isso, é 

preciso saber também como acontece o projeto de pesquisa, pois não existe 

monografia sem projeto, de maneira que entendemos que a produção da 

monografia se inicia a partir do momento que se começa a planejar o projeto. 

Compreender e descrever o cenário dos bastidores da produção da 

monografia é essencial para que possamos saber o que pode está 

subentendido nos discursos de professores e alunos sobre esse processo, 

pois, conforme pontua Sobral (2009, p. 99), “a única maneira de entender o 

evento verbal que ocorre por meio do enunciado [...] é conhecer as 

circunstâncias pragmáticas de produção desse enunciado, o ‘cenário’ desse 

evento”. Com as palavras de Sobral (2009), reafirmamos a necessidade de 

apresentar o espaço de sala de aula que faz parte do processo de produção 

da monografia, uma vez que esse cenário constitui como pano de fundo para 

reconhecer os discursos e para o próprio entendimento da produção da 

monografia.  

Com base nisso, os tópicos que se seguem buscam refletir acerca do 

cenário que cerca a produção da monografia, desde a construção do projeto, 

na disciplina Seminário de Monografia I até a monografia em Seminário de 

Monografia II. Os momentos que são descritos e interpretados revelam os 

                                                 
18 Nesse momento, a questão de pesquisa que compreende esse tópico será parcialmente 

respondida, já que as respostas são dadas ao longo de cada seção e não unicamente em 

uma seção. 



123 

 

passos percorridos para chegar ao produto, a monografia. Sendo assim, nos 

tópicos seguintes, passamos a refletir sobre os pontos vistos dos atores 

envolvidos nesse processo de produzir uma monografia de graduação. 

 

4.1.1 A elaboração do projeto de pesquisa: passo inicial 

 

Iniciamos essa seção tomando como premissa o que nos propõe 

Angrosino (2009, p. 74), quando diz que “a observação é um ato de perceber 

o fenômeno, muitas vezes com instrumentos, e registrá-los com propósitos 

científicos”. Dissemos isso, porque com base em observações realizadas 

durante o semestre 2008.1, fizemos as notas de campo que servem como 

parâmetro para as discussões que se desenvolvem ao longo dessa seção. 

Para tanto, pontuamos os aspectos que são delineados, a seguir: (i) a 

construção do projeto de pesquisa (escolha do objeto, do aporte teórico-

metodológico, o detalhamento do processo de escritura); (ii) a possível 

escolha do orientador; (iii) a qualificação do projeto e (iv) articulação entre o 

projeto e a monografia. 

A escritura da monografia é um processo que subtende muitas etapas 

que antecedem a produção, sendo que uma das principais etapas é a 

produção do projeto de pesquisa, que constitui como ponto de partida para 

vários outros gêneros do âmbito acadêmico em cursos de pós-graduação, 

como é o caso da dissertação e da tese. De modo semelhante a esses cursos, 

o curso de graduação em Letras dispõe, em sua grade curricular, a disciplina 

Seminário de Monografia I, cujo foco é a produção do projeto, com vistas a 

ser executado no semestre seguinte. 

Assim, nessa disciplina o professor busca orientar a produção do 

projeto, de maneira que uma das primeiras questões a ser destacada pelo 

professor PSM1 é sobre a forma de escritura do projeto. Para tanto, esse 

apresenta algumas partes do projeto, conforme descrevemos abaixo: 

 

O professor destaca qual será seu método de ensino e que o projeto será construído 
aos poucos e por partes, reunindo teoria e prática; Situa, de modo geral, como se 
elabora um projeto de pesquisa: Identificação, Introdução (delimitação/justificativa). 
(Nc04) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O professor coloca em transparência “orientações para elaboração de projeto de 
pesquisa – com os seguintes subitens, continuando a aula anterior: - FORMULAÇÃO 
DO PROBLEMA, REFERENCIAL TEÓRICO OU DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE 

ESTUDO. (NdC05) 

 

O excerto da nota mostra, conforme pontua Dolz et al (2004), quando 

diz das sequências didáticas para a produção de um gênero, que a situação 

de apresentação do gênero segue a ordem proposta pela estrutura retórica 

estabelecida para o gênero, o que pode ser entendido como um dos primeiros 

passos para o estudante, que é o reconhecimento do gênero. Além disso, 

essa situação de apresentação do gênero ocorre observando passos, já que, 

conforme podemos notar, o PSM1 não expõe todos as partes do projeto, 

sendo levada para a aula seguinte a situação de apresentação, que é exposta 

somente em relação ao aspecto da situação de produção e circulação do 

gênero (cf. Dolz et al, 2004).  

Essa postura pode ser vista também de um ponto de vista meramente 

técnico, como propõem os manuais de metodologia acerca do projeto, em que 

o aluno não é levado a refletir sobre a função social e as especificidades do 

gênero. Isso pode indicar também a forte marcação que esses manuais têm 

na produção do gênero e que muitas vezes pode ser confundido com a 

função do orientador. (cf. ELICHIRIGOITY, 2011). 

Vale ressaltar que toda a produção do projeto leva em conta essa 

organização estrutural apresentada abaixo, que também é tomada como 

processo avaliativo, pois cada parte equivale a uma nota a ser tomada para a 

média final da disciplina.  

 
O professor apresentou/colocou no quadro as partes do projeto que irão fazer parte 
da primeira avaliação: Capa; Folha de rosto; Sumário; Identificação; Introdução; 
Delimitação; Justificativa; Objetivos; Questões de pesquisa; IDENTIFICAÇÃO: Título 
do projeto; Autor; Orientador; Linha de pesquisa. (Nc11) 

 

Isso não pode ser entendido apenas como uma opção didático-

pedagógica para o processo de avaliação, mas revela uma outra função dada 

a estrutura retórica do gênero, que representa a produção textual levada 

como processual e para tanto, a estrutura serve para uma espécie de etapas 
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para o texto, assim pontua Bunzen (2006) e Antunes (2009) sobre essa 

questão da produção escrita tomada não como produto, mas como processo. 

Feito isto, as discussões foram direcionadas aos poucos para as 

opções, escolhas do objeto de estudo. Para tanto, o PSM1 propôs algumas 

perguntas sobre as possíveis opções de foco de estudo, conforme 

visualizamos nos recortes abaixo: 

 
Que temática você pretende pesquisar? 
O que levou a optar pela temática acima? 
Você já pensou no orientador? Quem? (Nc04) 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
O professor diz que, percebeu que os alunos estão indecisos e confusos, de modo que 
é importante uma pesquisa exploratória, mesmo apontando algumas indicações de 
área: 06 projetos na área de leitura; 
04 na área de Gêneros; 07 em Literatura (Nc05) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Um aluno perguntou se esse projeto será obrigatoriamente seguido na monografia e o 
professor responde que ele pode ser alterado, contudo é importante que se faça um 
trabalho e não mude de objeto de estudo. (Nc19) 

 

Esse trabalho de exploração acerca das escolhas dos alunos constitui 

no modo de poder possibilitar a esses o entendimento do direcionamento a 

ser tomado quando da busca pelo objeto de estudo. Isso é uma das tarefas 

do orientador (MAZZILLI, 2009) que, apesar de não ser direcionada apenas a 

um aluno, tem a intenção de fazê-los vislumbrar os caminhos que irão 

determinar não só o foco de trabalho do projeto de pesquisa, mas, 

consequentemente, o foco da monografia, pois essa recomendação de 

articulação com a monografia, que será escrita no semestre seguinte, é uma 

premissa sempre posta pelo professor. 

Dentro dessa premissa, o PSM1 destaca muito a necessidade de o 

aluno buscar afinidade temática, que se constitui também em uma forma de 

articulação do projeto com a monografia. É o que deixa claro os excertos 

abaixo: 

 

O aluno deve procurar algo que goste – tenha afinidade. Não se pode escolher tudo – 
o trabalho começa delimitado pela linha de pesquisa. 
O professor diz ainda que o aluno já deve procurar os possíveis orientadores 
O professor enfatiza a importância da escolha – tomar posições – buscar afinidades  
(Nc06) 
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Desde o início uma preocupação que o PSM1 deixa evidente é a busca 

pelo orientador. Os alunos precisam tomar essa decisão o quanto antes, 

mas, na maioria das vezes, isso só ocorre no semestre seguinte, depois de 

elaborado o projeto de pesquisa, o que, muitas vezes, provoca a necessidade 

de o aluno ter que mudar de perspectiva teórica para adaptar-se à posição 

do orientador. 

Como vemos, as escolhas mais importante para a escritura da 

monografia são tomadas durante a elaboração do projeto. E, desde o início, 

essa constitui uma preocupação por parte do PSM1, o que pode ser vista 

como uma função da orientação, conforme preconiza Marques (2006), 

quando postula que o orientador tem a função de encaminhar o aluno à 

produção do conhecimento. 

A todo tempo, observamos que o aluno é preparado e levado a refletir 

sobre o seu objeto de estudo, de maneira a possibilitar um maior 

engajamento com esse, no momento da produção. Essa questão é 

importante porque o orientador, no caso, o PSM1 tem a função de dar os 

primeiros passos da iniciação científica. 

Ademais, como podemos ver no excerto abaixo, varias possibilidades 

de compreensão do gênero projeto de pesquisa são propostas. 

 
O professor ainda explicita que o projeto deve apresentar uma escrita clara, objetiva, 
coerente. (Nc080) 
O professor entregou vários exemplos de projetos de pesquisa para auxiliar na 
produção das partes do projeto como Introdução: delimitação e justificativa. Em 
seguida, o professor fez a leitura do texto e continuou a explanação. (Nc10) 

 

No excerto acima, vemos transparecer aspectos que envolvem a 

escritura do projeto, de maneira que a atenção do PSM1 volta-se para todos 

os aspectos que envolvem a produção desse gênero e não somente para as 

questões de ordem macro, como a busca pela afinidade teórica por parte do 

aluno. Vemos também que esse professor leva exemplos de outros projetos 

de pesquisa como forma de facilitar a compreensão do aluno.  

Ao longo de toda a disciplina, cada uma das partes/seções do projeto é 

tomada para discussão, expondo aspectos de caráter técnico e também 

aspectos específicos da produção do gênero projeto de pesquisa. Isso 
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significa que há uma preocupação em torno de todo o processo de escritura 

perpassando todas as seções a partir de exemplos e dos próprios textos dos 

alunos, com apresentação de aspectos da correção para melhoria do texto. 

 
- Problemas na redação (início de parágrafos, exemplo: verbos no gerúndio, tendo em 
vista) 
- Ausência de nexo entre um parágrafo e outro; 
- Redundâncias na elaboração do título; 
- Títulos vagos; 
- Falta de clareza na justificativa; 
- O objetivo geral repetido nos objetivos específicos; 
- Falta de relação entre os objetivos propostos na introdução e na parte dos objetivos; 
- Falta de objetividade no objetivo geral; 
- O objetivo geral não contemplado, desdobrado nos específicos; 
- Discrepância entre objetivo geral e específicos; (Nc19) 

 

O que ilustramos acima revela que o PSM1 realiza o trabalho de 

reescrita coletiva, já que propõe os aspectos gerais mais problemáticos 

vislumbrados no textos, possibilitando o processo de reescrita (RUIZ, 2010), 

já que os textos produzidos por partes/seções são corrigidos pelo PSM1 mais 

de uma vez, o que indica que, do ponto de vista do interlocutor, o aluno 

dispõe de um interlocutor ativo que promove a abertura de resposta por 

parte do aluno. 

A última etapa da produção do projeto de pesquisa é o momento 

destinado à qualificação dos projetos pelos alunos. Nesse momento, supõe-

se que a escritura desse gênero está parcialmente concluída, mas é 

necessário o aval de outros interlocutores, ou seja, outros professores do 

departamento de Letras que possibilitem esse olhar externo e não somente o 

do PSM1. As sessões de qualificação são ricas em debates e participação por 

parte dos alunos e dos professores. O protocolo de apresentação dos projetos 

obedece à seguinte ordem: (i) o aluno expõe em slides o projeto contendo 

todas as partes; em seguida (ii) o PSM1 abre para debate; (iv) um dos 

primeiros a expor nesse debate é o professor-orientador da monografia, que 

já foi escolhido; (v) seguido da exposição dos demais professores convidados 

a participarem da qualificação. Os alunos são instruídos pelo PSM1 a 

anotarem as sugestões de mudança no projeto dadas pelos professores, para 

serem acrescidas antes da entrega do texto final.  
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Entendemos, pois, que o projeto de pesquisa configura-se como uma 

etapa significativa da produção da monografia, e supomos que, uma vez essa 

etapa não seja realizada de maneira satisfatória, pode comprometer o 

andamento da monografia. Em outras palavras, acreditamos que a 

articulação entre o projeto de pesquisa e a monografia é mais do que uma 

necessidade, constitui uma exigência no âmbito da produção da monografia 

do curso de Letras, já que os alunos dispõem de apenas um semestre para a 

escritura da monografia e, uma vez essa articulação não sendo concebida, 

há forte tendência a comprometer a monografia.  

 

4.1.2 A elaboração da monografia: da sala de aula às sessões de orientação 

 

Assim como no tópico anterior, as discussões que empreendemos 

parte de nossas observações do campo de pesquisa, mais especificamente, 

da sala de aula da disciplina Seminário de Monografia II, do semestre 2008.2, 

que corresponde ao momento da produção da monografia. Diferentemente do 

que ocorre em Seminário de Monografia I, aqui a atuação do PSM219 é como 

um coordenador da disciplina, já que a orientação da produção da 

monografia cabe ao professor-orientador, de maneira que, nesse momento, o 

aluno dispõe de dois interlocutores: o PSM2 e o orientador da monografia.  

Nesse sentido, propomo-nos, nessa seção, descrever e refletir acerca 

dos bastidores que compreendem a produção da monografia no espaço de 

sala de aula de Seminário de Monografia II. Para tanto, guiamos nossos 

apontamentos a partir dos seguintes pontos: (i) a escritura da monografia 

sob o olhar do PSM2 e (ii) o acompanhamento sistemático da monografia, 

considerando as sessões de orientação.  

Assim, ao longo de todo o semestre 2008.2, o PSM2 acompanha a 

execução da monografia, procurando conhecer o andamento do processo de 

orientação, sem adentrar no espaço de orientador/orientando. Conforme 

pontuamos, alguns dos aspectos que são verificados pelo referido professor, 

a saber: (i) encontros de orientação por parte de cada aluno; (ii) ao 

                                                 
19 PSM2= a letra P  significa professor, a letra S significa Seminário, a letra M significa 

monografia e o número 2 significa a ordem e também é o numero da disciplina. 
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acompanhamento da escritura do trabalho no que diz respeito à quantidade 

de capítulos que faltam para escrever; (iii) conhecer o andamento dos 

encontros, se estão obedecendo às horas destinadas ao orientador; (iv) a 

relação orientador/orientando;   

 
O professor esclarece que as orientações devem ser realizadas semanalmente e 
que pede aos alunos que quando os encontros não estiverem acontecendo que isso 
seja informado. (Nc26) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O meu trabalho na disciplina não permite que adentre no espaço de orientação, 
por isso o que exponho aqui sobre a monografia deve ser consultado pelo 
orientador, de maneira que não quero e nem posso entrar na orientação. (Nc27) 

  

Os excertos acima demonstram que o PSM2 preocupa-se com a 

condução da orientação, reafirmando que não cabe a ele a tarefa de 

orientação da monografia, de modo que sua função pode ser vista mais como 

a de um coordenador. Percebemos que o PSM2 ressalta que não é relevante 

adentrar no espaço de orientação, em que o orientador atua como figura 

principal, portanto, as orientações dadas pelo PSM2 devem ser sempre 

consultadas antes de acatadas e firmadas no texto. 

Além disso, podemos dizer que o PSM2 durante os momentos de sala 

de aula procura apresentar conteúdos de caráter mais formal, no que diz 

respeito às normas da ABNT e também às questões de organização de 

formatação do texto. Em alguns casos, o referido professor também discute 

algumas questões de ordem metodológica, focalizando o método, elaboração 

de questionário e de notas de campo, organização da monografia, dentre 

outros. Como vemos, são aspectos de ordem técnica que não diz respeito ao 

trabalho de pesquisa e ao objeto e sim a organização do texto, apontando 

normas e regras propostas por manuais de metodologia e pela própria ABNT. 

Apesar de não termos acompanhado sistematicamente as sessões de 

orientação20, iremos discutir um pouco sobre o assunto com base em nossas 

observações de sala de aula, quando o PSM2 descrevia como essas sessões 

deveriam ocorrer ao longo do semestre. 

                                                 
20 As sessões de orientação não foram acompanhadas porque não houve permissão por 

parte dos informantes. 
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O PPC (2006) deixa evidente que são destinadas duas horas semanais 

para a orientação da monografia com vistas à para elaboração da monografia 

pelo aluno. Apesar desses encontros semanais serem firmados pelo PPC 

(2006), o que se observa na prática é que eles não acontecem conforme prevê 

o documento; muita justificativa é exposta, seja pelo orientando, seja pelo 

orientador. E o PSM2 é quem tem a função de acompanhar o andamento 

dessas sessões, sem adentrar no trabalho de orientação, pois, como afirma 

Quixadá-Viana e Veiga (2011), a relação entre orientador e orientando é um 

espaço que não pode ser invadido, já que cabe aos dois a decisão sobre o 

processo de escritura da monografia, ficando reservado apenas o 

acompanhamento sobre a execução dos encontros a cargo do professor da 

disciplina. 

O que observamos ao longo do espaço de sala de aula dessa disciplina 

foram encontros destinados a aspectos de caráter mais burocrático do 

andamento da disciplina. Os alunos viam esses encontros com o professor 

PSM2 como momento de tirar as dúvidas de caráter geral do texto e nos 

encontros com o orientador podiam compartilhar dúvidas sobre o objeto de 

pesquisa com foco em aspectos mais específicos da monografia.  

Nessa dinâmica, as funções desempenhadas pelo professor PSM2 e 

pelo orientador estão bem claras, de maneira que não percebemos nenhum 

adentrar no espaço do outro, deixando evidentes as funções que cabe a cada 

um durante o processo de escritura da monografia. Assim, vemos começar a 

serem delineadas as funções de cada um dos atores envolvidos no processo 

de escritura da monografia, são eles: (i) de um lado o PSM1, a quem cabe a 

tarefa de orientar o projeto a ser executado na monografia; (ii) de outro, o 

PSM2, a quem cabe a coordenação da produção da monografia, 

acompanhando os encontros e a execução das tarefas e, por último, (iii) o 

orientador, a quem cabe a orientação da monografia, levando em conta o 

objeto de estudo e os aspectos teórico-metodológicos da pesquisa.  

Em geral, podemos dizer que, dentro do espaço de sala de aula, a 

produção da monografia é uma prática que segue os preceitos das normas 

propostas por manuais de metodologia e pelas normas internas do Projeto 
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Pedagógico do Curso, cada uma atuando de forma diferenciada para a 

produção da monografia de maneira satisfatória. 

 

4.2 A orientação e a produção da monografia: o que dizem alunos e 
professores 

 

No decorrer da seção anterior, vimos emergir o contexto de sala de 

aula em que se deu a produção da monografia, deixando apontar algumas 

das funções dos professores que estavam nos bastidores da sala de aula. 

Considerando as reflexões já afloradas, partimos na busca de identificar, em 

discursos de professores e alunos, como eles concebem a orientação da 

monografia como trabalho de conclusão de curso de Letras. Ademais, as 

análises que se apresentam tem também como intuito identificar os PdVs e 

apontar a quem são atribuídos quando professores e alunos: (i) concebem a 

orientação da monografia como trabalho de conclusão de curso; (ii) dizem da 

articulação do projeto com a monografia; (iii) dizem sobre o como a produção 

do projeto de pesquisa contribuiu para a elaboração da monografia, 

considerando a escolha do orientador pelo orientando e a metodologia de 

orientação da monografia.  

Para tanto, seguimos respostas às perguntas relacionadas a seguir, 

concernentes ao questionário do professor: (a) para você o que é orientar? (b) 

como você descreve o trabalho de orientação? (c) Você acha que a não 

imposição do orientador, ou seja, a escolha do orientador pelo aluno facilita 

a elaboração do projeto de monografia e, consequentemente, a monografia?, 

entre outras. E, do questionário do aluno, conforme apresentamos algumas: 

(a) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 

monografia? (b) Você manteve contato com seu professor-orientador na 

construção do projeto de monografia? (c) A participação ou não do professor 

orientador no momento da qualificação ajudou na elaboração da versão final 

do seu projeto de pesquisa? (d) Caso seu orientador não tenha participado 

do momento de construção do projeto de monografia, você considera que a 

ausência dele prejudicou?, entre outras que veremos adiante. Essas 

questões são apresentadas e respondidas ao longo da análise e, em alguns 

casos, as respostas podem ser retomadas, já que outros significados 
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emergem e nos dão suporte para o entendimento de outras proposições, que 

visam à compreensão das questões de pesquisa da presente investigação. 

 

4.2.1 Os discursos de professores 

 

Pretendemos, nesta seção, discutir sobre o processo de elaboração da 

produção da monografia, considerando o trabalho de orientação com base 

nos discursos de professores. No decorrer dessas análises, iremos, ainda, 

identificar e interpretar se os professores assumem ou não a 

responsabilidade sobre o conteúdo enunciado por meio de marcas 

linguísticas.  

O entendimento do trabalho de orientação referente à produção do 

texto monográfico constitui uma maneira de compreender como a escritura 

desse gênero é configurada por meio de pontos de vista enunciados pelo 

professor orientador, pois uma vez caracterizado e descrito o processo de 

orientação, é possível depreender também sobre a produção da monografia, 

de forma a caracterizar também sobre o andamento do que vem se 

constituindo como o trabalho de orientação de monografia.  

Para início de nossas análises, uma das premissas que se coloca 

quando se trata de produção de monografia é a existência de diferentes 

operações necessárias à elaboração de texto (Cf. DOLZ, 2010), especialmente 

de gêneros acadêmicos, sendo uma delas a escolha temática, que, por sua 

vez, configura como um dos elementos constituintes da definição de gêneros 

tratadas por Bakhtin (2009), o que indica a relevância desse momento para a 

elaboração da monografia. Para dizer sobre esse aspecto, trazemos a questão 

Você acha que a não imposição do orientador, ou seja, a escolha do orientador 

pelo aluno facilita a elaboração do projeto de monografia e, consequentemente, 

da monografia? Apontamos pelos discursos dos professores que a escolha do 

orientador é também a escolha da temática da monografia, de maneira que 

esses professores destacam a necessidade de reconhecer a liberdade do 

aluno em escolher o orientador e, consequentemente, a temática, a linha e o 

objeto de pesquisa. Intentamos, ainda, demarcar quais PdVs emergem dos 
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discursos dos professor orientador e se esses assumem ou não os seus 

dizeres através de marca(s) linguística(s) usada(s). Vejamos alguns excertos: 

 
Excerto 01 

Sim, pois a escolha do orientador implica necessariamente na escolha de uma linha de 
pesquisa e se o aluno tem a oportunidade de optar por um caminho motivado por um querer e 
pela sua afinidade teórica é possível que ele execute a pesquisa com mais compromisso, 
empenho e dedicação. (QP01) 

 

Excerto 02 
Sem dúvida, a fato de ter um orientador que não foi imposto facilita o trabalho do orientando, 
o que deve resultar na melhoria da qualidade da monografia. (QP02) 

 

Excerto 03 
Entendo que isso é muito relativo. Depende do orientador, da temática escolhida. Ora, se ao 
aluno é imposto um orientador que não trabalha com determinada temática, penso que seja 
bem complicado. De todo modo, a escolha do orientador parece se apresentar sempre como 
uma condição mais interessante, pois, em principio, há aí uma relação já constituída, o que, 
na maioria das vezes, colabora muito na construção do trabalho. (QP03) 

 
Excerto 04 

Sim, na construção de um trabalho como este é necessário identificar afinidades teóricas e 
temáticas. (QP04) 

 

Excerto 05 
Com certeza, pois o aluno fazendo a escolha do orientador significa as mesmas afinidades e 
interesses pelo tema da pesquisa. (QP05) 

 

Excerto 06 
Com certeza. Para existir harmonia e sintonia a escolha não só do orientador, mas também 
do orientando é fundamental para o sucesso. (QP06) 

 

Os discursos revelam que a escolha do aluno pelo orientador é uma 

decisão que recai sobre outros aspectos da produção de texto, como, por 

exemplo, a temática, a linha de pesquisa, o aporte teórico, dentre outras, já 

que o orientador tem uma formação em determinada área, o que, na maioria 

das vezes, implica a linha de pesquisa com a qual esse orientador 

pretende/busca orientar as monografias, projetos, artigos na academia. Por 

isso, acreditamos que essa é uma escolha determinante para a produção da 

monografia que nasce com o projeto de pesquisa e se concretiza quando da 

escritura do texto monográfico.  

Dito isto, passemos à análise dos discursos para identificar se esses 

professores assumem ou não o PdV do conteúdo enunciado. Assim, no 

discurso do professor do QP01, excerto 01, vemos confirmar que a decisão 
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sobre o orientador implica necessariamente decidir sobre os caminhos a 

pesquisar, no que tange à linha de pesquisa e à afinidade teórica. Nesse 

excerto, percebemos que o locutor assume o PdV do conteúdo enunciado, 

através das escolhas lexicais como, por exemplo, a afirmação categórica 

usada pelo “Sim” – o que pressupõe um “eu acho que sim” – o uso do 

advérbio “necessariamente”, conferindo importância em relação à escolha do 

orientador para o direcionamento de uma linha de pesquisa, bem como o 

uso do modalizador “é possível” coloca no campo da possibilidade o fato de a 

escolha do orientador pelo aluno levar à execução de uma pesquisa 

monográfica “com mais compromisso, empenho e dedicação”. Essas marcas 

mostram, portanto, que o sujeito enunciador se engaja, ao assumir o 

conteúdo do discurso proferido. Tal leitura encontra sustentação na noção 

de contexto tratada por Adam (2008, [2011]), ao observamos que a própria 

formulação da questão dirigindo-se ao “você” induz o locutor do enunciado a 

se colocar em primeira pessoa, ou seja, a dizer o que ele acha. 

Já o professor QP02, excerto 02, diz que a escolha pelo orientador 

implica a qualidade da monografia e que a não imposição do orientador 

tende a facilitar tanto a escrita quanto o trabalho de orientação. No que se 

refere ao PdV do conteúdo dito, vemos que logo de início através da 

expressão “sem dúvida” e “deve resultar”, ambas caracterizam-se como 

modalizações do tipo deôntica, o que vem imprimir ao conteúdo o 

engajamento do locutor com o que é dito, que é apresentado ao seu 

interlocutor como algo incontestável. Nisso, vemos emergir um PdV 

engajado, pois tais marcas linguísticas indicam o grau de envolvimento com 

o dito, através do uso dessas modalizações. 

Como ocorre em excertos anteriores, no excerto 03, o locutor assume o 

PdV do enunciado, conforme podemos notar através da marca do verbo em 

primeira pessoa do singular – “entendo que isso seja relativo” e “penso que 

seja bem complicado”, o que de início já denota o engajamento do locutor, 

bem como coloca que a escolha do orientador como uma questão a depender 

de outros fatores que estão diretamente ligados a escolha temática e, por 

isso, a relação orientador e temática deve ser estabelecida, pois, uma vez não 

mantido o vinculo, pode ser “bem complicado”; em seguida, com expressão 
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modalizadora “parece se apresentar” mostra que a escolha do orientador 

configura como uma possibilidade de que a produção da monografia seja 

mais produtiva, isso pode ser percebido ainda quando o locutor usa a 

locução adjetiva “condição mais interessante” para qualificar essa escolha, 

em que se tem um julgamento do conteúdo, ou seja, de que a não-imposição 

do orientador oferece mais oportunidade do aluno escolher os caminhos a 

serem trilhados durante o processo de escritura, o que vem demarcar ainda 

mais que o locutor assume o PdV do conteúdo. 

Os excertos 04, 05 e 06 indicam que os enunciadores têm posturas 

distintas diante do conteúdo veiculado, conforme notamos especificamente, 

quando: no excerto 04, com a afirmação categórica dada pela expressão 

“sim”, se revela o grau de engajamento do enunciador, bem como com a 

marcação do verbo em terceira pessoa “é” deixa revelar um certo anonimato, 

já que essa é uma marca do afastamento do locutor diante do conteúdo. Isso 

indica que o locutor engaja-se no primeiro momento, principalmente, se 

retomarmos a noção de contexto dada por Adam (2008, [2011]) da 

construção da questão; no entanto, no segundo momento, o locutor 

distancia-se pela marcação verbal. Nos excertos 05 e 06, de modo parecido, 

a marcação da modalização deôntica garante, nos dois discursos, o 

engajamento do locutor, especialmente pelo uso da expressão “com certeza”, 

que denota a validação do conteúdo dito pelo locutor. 

Fica esclarecido, pois, que a escolha da orientação significa uma opção 

que recai sobre a produção da monografia e, consequentemente sobre outras 

escolhas como temática, objeto de pesquisa, entre outras. Isso foi o que 

pudemos perceber pelos discursos dos professores ao assumirem em seus 

PdVs que a opção pela orientação deve ser uma decisão tomada pelo aluno, 

pois, ao fazer isso, o aluno determina todos os caminhos da produção da 

monografia, especialmente a temática dessa produção. 

Passemos a apresentar os discursos com vistas a compreender como 

os PdVs se manifestam nas respostas à questão Para você o que é orientar?. 

Essa questão propõe ao professor dizer, com base em seus pressupostos 

teóricos e práticos, o seu entendimento sobre a orientação, o que 

acreditamos ser uma maneira de ele assumir ou não o seu dizer. Sendo 
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assim, buscamos revelar, nesses discursos, sobre uma possível (não) 

responsabilidade enunciativa. Vejamos os excertos abaixo: 

 
Excerto 07 

A atividade de orientação de monografia conforme propomos é uma prática acadêmica em que 
um professor auxilia o aluno na atividade de pesquisa, instigando o desenvolvimento do 
espírito investigativo, fornecendo suporte teórico e metodológico para a condução do trabalho 
monográfico. (QP01) 

 
Excerto 08  

A orientação de acordo com nossa prática é um processo de troca de experiências no qual o 
professor orientador se incumbe de “mostrar os caminhos possíveis” ao orientando, tendo um 
papel fundamental na condição mesma de professor, sobretudo quando se trata de orientação 
de monografia de graduação, haja vista a pouca experiência do aluno em atividades de 
pesquisa. Acho que o papel fundamental do orientador nesse estágio acadêmico (graduação) é 
mostrar as possibilidades e fazer com que o aluno adquira certa autonomia para escolher o 
próprio caminho. (QP02) 

 
Excerto 09  

Compreendendo o texto monográfico como resultado de um trabalho coletivo, entendo o 
processo de orientação da monografia como um exercício de cooperação, em que o orientador 
se constitui como um interlocutor mais experiente, disposto a acompanhar seu orientando em 

todo o processo de escritura do texto. Entendo, pois, que orientar constitui-se numa ação 
solidária, na qual as obrigações de orientador e orientando precisam sempre ficar bem 
definidas como, por exemplo, o respeito às opções teórico-metodológicas e o cumprimento de 
prazos, para que não incorra numa relação conflituosa. (QP03) 

 
Excerto 10  

É participar de um processo de construção de conhecimento, no qual vc (orientador) é o 
responsável por apontar os possíveis caminhos a serem trilhados pelo orientando na 
elaboração do seu trabalho. (QP04) 

 

Excerto 11 
Orientar um trabalho acadêmico (no caso, a monografia) é, juntamente com o orientando, 

sugerir, apontar, planejar caminhos para a condução de uma pesquisa científica. Fazer a 
leitura e corrigir o texto do aluno-orientando, manter uma relação de aprendizado, indicar 
referencias bibliográficos, acompanhar todo o trabalho monográfico. (QP05) 

 
Excerto 12 

É conduzir um aluno a chegar a um determinado fim, passando por diversos caminhos. Nesse 
caminhar o orientador deve respeitar as ideias do orientando para que esse possa seguir e 
chegar com liberdade. (QA06) 

 

Os excertos acima evidenciam diferentes entendimentos sobre o 

trabalho de orientação que constituem os PdVs assumidos ou não nos 

discursos. Assim, os discursos mostram que a orientação pode ser 

compreendida desde o ato de conduzir até o ato de promover a produção do 

conhecimento. De acordo com o professor-orientador QP01, excerto 07, a 

orientação é vista como um momento de proporcionar ao aluno o “espírito 
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investigativo”. Isso significa encaminhar o aluno ao reconhecimento da 

prática de pesquisa, subsidiado pelo professor com apoio teórico e 

metodológico, conforme propõem Schnetzler e Oliveira, (2010). Ademais, a 

proposição acima mostra que o locutor define a orientação a partir de sua 

experiência acadêmica. De imediato, vemos a marca linguística de primeira 

pessoa do plural, indicando que, na proposição-enunciado, o locutor se 

compromete, engajado com o seu dizer e o conteúdo proposto (cf. 

RODRIGUES, 2010), assumindo a responsabilidade enunciativa pelo 

conteúdo proposto. Com isso, deixa revelar que a orientação é concebida 

com base em seus pressupostos, que, implicitamente, tem as vozes 

autorizadas das normas institucionais e de manuais de metodologia. 

Ademais, na proposição acima, percebemos o uso conector conforme, que 

evoca a (não) assunção por outras fontes do saber, mas, quebrando essa 

expectativa, vem o verbo em 1ª “propomos”, incluindo o engajamento do 

locutor.  

Já no discurso do professor QP02, excerto 08, temos o aparecimento 

de um fator que revela que a orientação pode ser baseada no princípio de 

reciprocidade entre orientador e orientando, uma vez que é tomada como 

relação de troca de experiências, cuja função é a de apontar direcionamentos 

da pesquisa. Vemos emergir dessa relação o dialogismo como elemento 

constitutivo do processo de orientação. Um aspecto interessante é que esse 

orientador mostra que a orientação na graduação tem um caráter 

diferenciado de outros níveis de ensino, já que, na graduação, o professor é o 

responsável por mostrar as possibilidades de pesquisa e de objetos, a fim de 

fazer o aluno enxergar e buscar seus próprios caminhos de investigação. 

Entendemos que essa é uma forma de adequação da orientação ao gênero, 

pois, diferentemente de dissertações e teses, a monografia é um gênero 

pedido na graduação e na pós-graduação lato senso e, por isso, tem caráter 

de iniciação científica. Essa especificidade da orientação e da produção de 

texto direcionada com base nas características do gênero é o que Motha-

Roth e Hendges (2010) atestam como necessárias para garantir a qualidade 

da produção do texto, por isso, compreender o gênero a ser produzido é o 

um dos passos primordiais no trabalho de elaboração de gêneros. 
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No excerto 08, apontado acima, o locutor-enunciador concebe a 

orientação com base em sua experiência. Para tanto, o locutor evoca a (não) 

assunção da responsabilidade enunciativa em diferentes momentos: (i) o uso 

do verbo “acho” na 1ª pessoa do singular induz, à princípio, que ele assume 

o conteúdo da proposição; (ii) o uso do conector de acordo indica a mediação 

epistêmica vinculada a uma fonte do saber, nesse caso, entendemos que a 

fonte é a sua própria experiência, subtendendo as vozes da normas 

institucionais que determinam a condução da orientação e, portanto, não 

assume o PdV; (iii) as aspas usadas na expressão “mostrar os caminhos 

possíveis” indica a existência de outras vozes no conteúdo enunciado,  

podendo representar o discurso direto, como marca da responsabilidade 

enunciativa enquadrada nos diferentes tipos de representação da fala 

(ADAM, 2010 [2008]), que revelam o distanciamento do locutor do conteúdo 

enunciado. Apesar do suposto engajamento do locutor enunciador no início 

da proposição-enunciado, ocorre uma quebra de expectativa, já que se 

evidencia a utilização do conector de acordo, indicando uma remissão a 

outra fonte do saber, seja pelo uso das aspas demarcando a existência de 

outras vozes no conteúdo. Dessa maneira, podemos dizer que ocorre a não 

assunção do locutor, sendo dessa forma classificado como um PdV creditado 

a uma outra fonte do saber (mediação epistêmica). 

No excerto 09, o professor QP03 coloca a orientação como um princípio 

de cooperação mútua entre orientador e orientando, destacando o orientador 

como interlocutor “mais experiente”, cuja função é de acompanhar o aluno 

na condução da investigação e definir as atribuições de cada um dos 

envolvidos no processo de escritura da monografia. Na proposição-enunciado 

do excerto 09, logo de imediato, percebemos o engajamento do locutor com o 

conteúdo enunciado, pois a marcação do verbo em 1ª pessoa do singular 

“entendo” demostra que o locutor assume o PdV. Mesmo assumindo a 

responsabilidade enunciativa do conteúdo no inicio da proposição, o locutor 

dá uma definição do que seja o texto monográfico, o que pode evidenciar a 

remissão a outras vozes, das normas institucionais, especialmente, pelas 

opções lexicais como “exercício de cooperação, acompanhar o orientando, 

ação solidária”, que revelam como o trabalho de orientação se constitui uma 
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atividade dialógica, pressupondo que o dialogismo é algo constitutivo da 

produção da monografia. 

O professor QP04, excerto 10, mostra que a orientação é um processo 

de possibilitar ao aluno a construção do conhecimento, por meio de 

caminhos para o reconhecimento da pesquisa. Isso significa que o orientador 

deve ser aquele que proporciona o despertar investigativo do aluno de 

graduação, sendo essa a função do orientador, em consonância com o que 

aponta Mazzilli (2009). A proposição-enunciado acima nos chama atenção 

pelo fato de o locutor não apresentar um engajamento com o conteúdo 

enunciado, de maneira que há distanciamento marcado pelo uso do verbo 

ser na 3ª pessoa do singular, o que implica PdV anônimo. Nessa direção, 

Rodrigues (2010) explica que o PdV anônimo materializado na 3ª. pessoa do 

singular, poderá ser um tipo de mediação perceptiva, mas isso dependerá do 

valor semântico da forma verbal que esteja na 3ª. pessoa do singular. Nesse 

caso, o verbo ser na forma utilizada denota a ausência de que o locutor não 

assume o PdV, mas que há um total distanciamento, que é entendido como 

PdV anônimo, do tipo de mediação perceptiva. A forma verbal 3ª. pessoa do 

singular é comum e necessária no discurso acadêmico por denotar 

impessoalidade do discurso científico do locutor. Isso pode ser percebido 

ainda quando o locutor faz o chamamento para outro enunciador – vc 

(orientador) – com isso, demonstra uma interlocução proposta com o 

coenunciador.  

Os excertos 11 e 12, dos professores-orientadores PQ05 e PQ06, coloca 

a orientação como um trabalho que deve seguir algumas ações, desde o 

momento do planejamento geral até a indicação de referencias. Dito isso, 

vemos denunciar PdVs que não são assumidos pelos locutores, já que as 

opções verbais: (i) a terceira pessoa do singular do verbo “ser”; (ii) uma 

sequência de verbos no infinitivo “sugerir, apontar, planejar”, indicando 

diferentes ações seguidas pelo orientador na condução do processo de 

escritura da monografia, o que pode, implicitamente, fazer alusão às normas 

institucionais ou aos manuais de metodologia. Tais marcas linguísticas 

indicam o afastamento do locutor em relação ao conteúdo enunciado, pois 

não se evidencia marcas que promovam esse envolvimento do locutor. 
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Como vimos acima, os discursos dos professores direcionam para o 

entendimento do trabalho de orientação em quatro categorias, a saber: (i) 

prática de auxílio à atividade de pesquisa; (ii) troca de experiência, uma ação 

solidária entre orientador e orientando; (iii) processo de construção do 

conhecimento; (iv) trabalho de condução de guia em busca de apontar 

direções para a escritura do textos. Tais categorias se definem com base na 

compreensão dos PdVs construídos pelos discursos. 

Entendemos pelos discursos, ilustrados acima, que o professor 

compreende a orientação enquanto prática de auxílio à atividade de pesquisa. 

Podemos dizer que essa concepção é muito restrita para o trabalho de 

orientação que é executado, principalmente porque, no ensino superior, 

especialmente na graduação e pós-graduação lato senso, a monografia se 

configura como iniciação científica, o que abarca muitas outras questões que 

ficam subentendidas dentro dessa tarefa. Esse entendimento do trabalho de 

orientação é previsto por Bianchetti e Machado (2006), quando esclarecem 

sobre que a orientação na graduação tem esse caráter de iniciação a 

atividade e pesquisa. 

A segunda categoria que emerge nos discursos é a de que a orientação 

é uma atividade de troca de experiências. Vemos nessa o caráter dialógico 

que permeia a produção da monografia, uma vez que o discurso acadêmico é 

constitutivamente dialógico (SOBRAL, 2009). Nesse sentido, compreender a 

orientação como troca de experiência é uma forma de dá voz e vez ao 

conhecimento que o aluno traz e também é um trabalho de interlocução de 

constantes idas e voltas ao texto – refacção, reescrita constituem uma das 

operações da produção textual –, permitindo um maior crescimento do 

aluno, pois, nessa concepção, a hierarquia entre orientador e orientando 

parece não se sustentar. Em outros termos, é tomar a orientação como ação 

solidária entre orientador e orientando, permitindo a troca de conhecimentos 

e experiências, podendo ser entendido como uma atitude responsiva ativa 

que pressupõe o caráter dialógico da linguagem proposto pelo inscritos de 

Bakhtin. 

A categoria seguinte que vislumbramos pelos discursos é a de 

orientação enquanto construção de conhecimento, que revela o quanto o 
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momento da orientação e produção da monografia é dialógico. Além disso,  

faz emergir desse entendimento da orientação o caráter de iniciação 

científica e produção de conhecimento que tem a monografia na graduação, 

possibilitando a inserção do aluno no universo de pesquisa científica. Por 

fim, a última categoria é de orientação enquanto atividade de condução. Nela 

vemos perpassar todas as outras categorias, já que entendemos que essa 

tarefa de conduzir é inerente ao processo de orientação e produção textual 

na universidade, conforme pontua Perrota (2010), quando revela a 

necessidade de acompanhamento sistemático, pois o orientador é quem guia 

o aluno por entre os caminhos em busca do conhecimento. Essa condução 

configura como premissa para a atividade de orientação, principalmente, na 

graduação.  

Dito isso, passemos aos discursos que revelam sobre a forma como o 

processo orientação é realizado, pois entendemos que a partir desses 

discursos, teremos uma visão das etapas do processo de escritura da 

monografia e quais os PdVs que emergem desses discursos. Esses aspectos 

serão interpretados com base nas respostas da questão Como você descreve 

o processo de orientação? Abaixo, transcrevemos as respostas: 

 

Excerto 13 
A orientação implica na execução de etapas: a) retomada no Projeto de Pesquisa; 
b)monitoramento do cronograma de execução; c) encontros de orientação; d) acompanhamento 
dos estudos orientados; e) leitura das partes redacionais; (QA01) 

   
Excerto 14 

De modo bem simplificado, o processo de orientação pode ser descrito como um diálogo em 
que alguém mais experiente, o orientador, mostra os vários caminhos possíveis para 
abordagem de uma questão e sugere o que é mais viável, levando em conta o potencial do 
orientando. (QA02) 

    

Excerto 15 
É um exercício de acompanhamento dos passos seguidos pelo orientando no processo de 
escritura do texto monográfico, que compreende respeitar a opção da temática escolhida pelo 
orientando, apresentar direcionamentos metodológicos, sugerir as opções teóricas, corrigir 
textualmente e o aspecto técnico-formal do texto, escolher a banca examinadora, acompanhar 
as correções sugeridas pela banca, autorizar o depósito final e recomendar a apresentação do 
trabalho em eventos acadêmicos e/ou, dependendo da qualidade do texto, sugerir a 
publicação do mesmo em revistas especializadas. (QA03) 

      

Excerto 16 
É um processo de construção do conhecimento, no qual orientador e orientando debruçam-se 
sobre um objeto a fim de investigá-lo. (QA04) 
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Excerto 17 
O processo de orientação é o de idas e vindas do conhecimento e partilhamento de uma 
pesquisa que tem o interesse do tema entre aluno-orientando e professor-orientador.    (QA05) 

 

Excerto 18 
O processo de orientação é um caminhar difícil mas gostoso de se viver quando existe 
harmonia e sintonia orientador/orientado, ambos aprendem muito. (QA06) 

 

Os discursos ilustrados nos excertos revelam que o trabalho de 

orientação e produção da monografia pode ser visto sob diferentes prismas, 

que indicam a (não) assunção da responsabilidade enunciativa do locutor.  

Assim, apontamos algumas categorias que retiramos desses discursos sobre 

como é vista a orientação da monografia:  

(i) execução de etapas - que perpassam desde a retomada do projeto a 

leituras das seções do texto, como diz o professor QP01, excerto 13, 

denunciando uma orientação de monografia que obedece a uma organização 

por fases, representando uma ação executada em um momento pelo 

orientador e, em outro, pelo orientando, como, por exemplo, na etapa 

referente ao monitoramento dos estudos orientados, etapa essa que é 

atribuída ao orientador; já a retomada do projeto de pesquisa é uma etapa 

atribuída aos dois, pois ambos precisam revisitar os caminhos ditos a serem 

percorridos na pesquisa, de um lado, para conhecimento e 

encaminhamentos de aportes teórico-metodológicos, de outro, para 

reestabelecer os rumos da pesquisa e dar início ao processo de escritura e de 

coleta de dados. No que se refere à responsabilidade enunciativa, podemos 

dizer que o excerto revela, mediante as escolhas lexicais, como “retomada de 

projeto, monitoramento de cronograma”, entre outras, que o locutor não 

assume a responsabilidade, já que as essas escolhas denotam o afastamento 

do locutor, de maneira que o discurso é marcado por sintagmas nominais 

que, implicitamente, parecem direcionar para as vozes das normas 

institucionais e de manuais de metodologia, principalmente, quando 

observamos que o locutor propõe que a orientação é realizada em etapas. 

(ii) diálogo - conforme pontua o professor QP02, excerto 14, em que 

orientador e orientando estabelecem-se respectivamente como, de um lado, 

“o mais experiente”, aquele que é o guia do trabalho e que aponta as etapas, 

as direções a serem realizadas e seguidas para feitura do texto monográfico 



143 

 

e, de outro lado, o orientando, “menos experiência”, aquele a quem cabe a 

função de executar os comandos dados pelo orientador, pois somente o 

orientador é incumbido de mostrar os vários caminhos. Nesse excerto 14, 

assim como no anterior, vemos algumas marcas linguísticas, como o verbo 

“ser”, em terceira pessoa do singular, o uso de modalizações como a 

expressão “de modo simplificado” e a locução verbal “pode ser”, que 

demarcam que o locutor não assume o PdV, pois tais escolhas lexicais 

denunciam o PdV anônimo em que não se percebe o engajamento do locutor 

em relação ao conteúdo. 

(iii) exercício de acompanhamento de passos do orientando - para o 

professor QP03, excerto 15, o orientador é colocado como alguém que 

monitora/encaminha as ações realizadas pelo orientando, as quais 

compreendem desde a definição da opção temática até uma possível 

publicação do trabalho, dependendo da aprovação e qualidade do trabalho. 

Esse professor é pontual ao descrever o processo de orientação, deixando a 

desvelar todas as fases propostas pelo PPC (2006) e apontando outras fases 

que não são estipuladas por esse documento, a saber: “respeitar a opção 

temática escolhida pelo orientando, recomendar a apresentação do trabalho 

em eventos científicos, sugerir publicação em revistas”. Ao estabelecer essas 

fases, pelas escolhas lexicais, a marcação do verbo no infinitivo, como 

proposição de etapas, direcionam para o entendimento de que, 

implicitamente, temos as vozes das normas institucionais vinculadas, o que 

pode ser creditado à alusão a outra fonte do saber, no caso, as normas do 

PPC do curso. Além disso, a marcação do uso do verbo “ser” em terceira 

pessoa do singular, logo no início da proposição, indica o afastamento do 

locutor, de modo que essa marca linguística direciona para o entendimento 

de um PdV anônimo, evidenciando que há um distanciamento entre locutor 

e o PdV. 

O locutor acima não assume o PdV, mas deixa claro que a orientação 

deve ser pautada no diálogo, em que ambos têm voz e vez diante da 

elaboração do texto, mesmo considerando a relação hierárquica proposta 

pela instituição e pela sociedade. Esse tipo de relação é o que Bianchetti 

(2006) estabelece como necessário nas orientações de programas de pós-
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graduação e que trazemos para o espaço da graduação como significativas 

quando se busca a promoção e produção do conhecimento científico e não 

apenas trabalho que serve para a conclusão do curso de graduação, mas que 

possibilite o adentramento em cursos de pós-graduação; 

(iv) processo de construção de conhecimento partilhado – para esses 

professores, QP04, QP05 e QP06, excertos 16, 17 e 18, a orientação é 

tomada em uma perspectiva processual, de modo que se assume que o texto 

representa esse caráter evolutivo de idas e voltas, principalmente em fases 

de correção por parte do orientador. Outra questão é que esse 

processamento também abre destaque para a relação interlocutiva entre 

orientador e orientando, quando prever uma relação de partilhamento da 

pesquisa entre ambos, o que indica o quanto é necessário esse envolvimento 

do locutor (o aluno) com os interlocutores (professores) no processo de 

escritura do texto (cf. BAKHTIN, 2003). Além disso, percebemos, nesses 

excertos, o afastamento do locutor em relação ao conteúdo enunciado, já que 

pelo uso de formas verbais em terceira pessoa do singular e a não 

identificação de uma fonte do saber explícita indicam que o PdV dos excertos 

em questão são anônimos, já que os locutores enunciam o PdV, mas não 

assumem o conteúdo, isso pode ser percebido pelas marcas de 

impessoalidade das formas verbais.  

Entendemos que esse distanciamento apresentado nos excertos acima, 

no que tange à questão sobre a descrição do processo de orientação constitui 

uma característica do próprio discurso acadêmico, pois os sujeitos de cada 

discurso são professores universitários que trazem marcas desse tipo de 

discursos, ou seja, a impessoalidade. Outro aspecto importante é que 

implicitamente esses discursos representam as normas institucionais, 

manuais de metodologia e os estudos sobre produção escrita principalmente, 

quando os locutores pontuam diferentes etapas, ações e funções do 

orientador e do orientando durante a escritura da monografia. 

Fechamos essa seção com o entendimento de que a produção da 

monografia nos discursos de professores orientadores exige um trabalho de 

orientação que considere: (i) a liberdade de escolha do aluno como princípio 

da produção da monografia; (ii) o envolvimento de orientador-orientando; (iii) 
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o acompanhamento através de encontros presenciais; (iv) a execução de um 

cronograma para estabelecer prazos de entrega e recebimento do texto do 

aluno; (v) a reescrita como premissa necessária na produção desse gênero. 

Cada uma dessas categorias que emerge dos discursos dos professores 

revela a necessidade de um trabalho de produção da monografia 

sistematizado, que congregue as diferentes operações de produção textual 

(DOLZ, 2010) e considere as funções dos sujeitos envolvidos nesse processo. 

Quanto aos PdVs dos discursos dos professores, percebemos que há uma 

oscilação quanto a assumir a responsabilidade enunciativa, isso porque, 

dependendo da questão, o professor consegue expor seu conhecimento, 

usando de sua experiência, em outros momentos, essa experiência não pode 

ser agregada e, assim, o professor se distancia do seu próprio dizer, fazendo 

com que ocorra um PdV anônimo. 

 

4.2.2 Os discursos de alunos 

 

Levando em consideração os objetivos já apontados no início do 

capítulo, buscamos apontar, como os alunos concebem a produção da 

monografia com base no trabalho de orientação do referido gênero, a saber: 

(a) Você escolheu seu orientador ou foi o orientador que escolheu você? Em 

sendo positiva sua resposta essa escolha ajudou ou prejudicou a construção 

da monografia, considerando a afinidade com a temática? (b) Como você 

considera que deve ser feito o trabalho de orientação da monografia? 

Com base nas respostas dos alunos para essas perguntas do 

questionário, elaboramos gráficos que sintetizam o que esses discursos 

refletem, bem como destacamos alguns excertos que revelam o que esses 

alunos dizem sobre a produção da monografia e, consequentemente sobre a 

orientação, enquanto atividade inerente à escritura da monografia, já que 

pela própria especificidade do gênero, não se pode conceber um TCC sem o 

acompanhamento sistemático de um professor-orientador.  

Nessa direção, buscamos traçar por meio das respostas dos alunos um 

panorama do trabalho de produção e orientação da monografia, na 

perspectiva do aluno de Letras, bem como delineamos como ocorre a (não) 
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assunção da responsabilidade enunciativa nos discursos dos alunos por 

meio de marcas linguísticas que podem denunciar uma possível remissão 

que creditam a outro a fonte da enunciação. Vale ressaltar que o aluno toma 

como referente unicamente o orientador, de maneira que, em poucos 

momentos, percebemos a abertura para outros interlocutores envolvidos na 

produção da monografia. 

Assim, apontamos alguns dos aspectos que são abordados ao longo 

dessa seção: (i) a concepção de orientação adotada; (ii) o acompanhamento 

quando da elaboração do projeto; (iii) a qualificação do projeto contribuiu ou 

não para a produção da monografia e (iv) a possível ausência do orientador 

na qualificação influenciou na execução do trabalho para o semestre 

seguinte. Ao tratarmos desses pontos, esperamos elucidar e compreender o 

que acontece nos bastidores da produção da monografia, já que, muitas 

vezes, o trabalho de produção de gêneros utilizados como TCC diz respeito 

somente ao orientador e orientando, o que, como vimos anteriormente, é um 

processo que envolve não somente o professor-orientador, mas outros atores 

e também outras etapas durante a escritura. 

Conforme enunciado acima, passamos a analisar os discursos de 

alunos de Letras, com vistas a entender como se constitui discursivamente o 

processo de produção da monografia. Nesse sentido, analisamos a seguir os 

sentidos que emergem por meio da questão Você escolheu seu orientador ou 

foi o orientador que escolheu você? Em sendo positiva sua resposta essa 

escolha ajudou ou prejudicou a construção da monografia, considerando a 

afinidade com a temática?  

Assim, apontamos, a seguir, alguns discursos dos alunos que revelam: 

(i) como se deu a escolha do orientador e (ii) se assumem em seus dizeres 

demarcando a (não) assunção da responsabilidade enunciativa. Essas 

colocações podem ser melhor entendidas pelos excertos que transcrevemos 

abaixo. 

 
Excerto 19 

Ajudou, pois o orientador, esteve presente comigo durante toda a construção da monografia, 
me auxiliando com palavras fortalecedoras e indicando leituras que me ajudaram de forma 
bastante significativa. (QA01) 
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Excerto 20 
Sim. Eu que escolhi o meu orientador, pois o seu estudo se identificava com a temática 
escolhida por mim, apesar que tive de fazer algumas alterações propostas por ele. (QA02) 

            
           Excerto 21 
Sim. Ajudou muito, tendo em vista que o meu orientador também trabalhava e se identificava 
com a perspectiva de estudo proposta em meu trabalho. (QA03) 

 
Excerto 22 

Sim. Com certeza ajudou, considerando não só a afinidade com a temática, mas também com 
o próprio gênero monográfico. (QA08) 

  
Excerto 23 

Sim. Ajudou bastante tendo em vista que a nossa relação já vinha desde a pesquisa que 
tinha a mesma temática, além disso já havíamos construído afinidade pessoal. QA10 

 

Nos excertos acima, vemos aludir o quanto é essencial que na 

produção da monografia, a escolha da orientação parta do aluno. Vemos, 

pelos dizeres dos alunos QA01, QA02 e QA03, que a escolha teve como 

critério a opção pela temática, ainda que, como frisa a aluna QA02, tenha 

sido necessário fazer ajustes no trabalho. Já a aluna QA08 diz que a opção 

pela orientação também levou em consideração a afinidade com a temática, 

contudo, o aluno ressalta que a escolha deveu-se ao próprio gênero 

monográfico, o que é interessante, porque denota outra postura diante da 

produção desse gênero, que é a sua especificidade e por se constituir como 

um trabalho de conclusão de curso. Por último, o aluno QA10 mostra que a 

escolha partiu de outros trabalhos de pesquisa que já havia mantido em 

torno da temática e também deixa clara a existência de uma relação pessoal 

com o orientador, o que facilitou a opção pelo objeto de estudo. Em termos 

gerais, esse momento da escolha pode ser entendido, conforme Bianchetti e 

Machado (2006), como uma etapa significativa da escritura na universidade, 

já que diversos fatores englobam esse momento, seja pelo prisma do aluno, 

seja pelo prisma do professor orientador. 

Os excertos acima revelam que há, nos discursos dos alunos sobre o 

processo de escolha do orientador, engajamento do locutor diante do 

conteúdo enunciado. Esse total engajamento do locutor pode ser explicado 

em função da noção de contexto tratada por Adam (2008, [2011]), isso 

porque o chamamento da questão, dirigindo-se ao “você” direciona o locutor 
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do enunciado a se colocar em primeira pessoa, conforme observamos pelo 

uso marcante de índices de pessoas, de formas verbais em primeira pessoa 

do singular, de grupos preposicionais, revelando que o aluno se 

responsabiliza pelo seu dizer. Especificamente no excerto 19, logo de 

imediato, já se percebe que o locutor, ao usar a forma verbal em primeira 

pessoa, evidencia seu engajamento. Essa adesão ao dizer é marcada em todo 

o enunciado com o uso do verbo “ajudou”, depois por locuções “me 

ajudaram, me auxiliando”, e com o índice de pessoa “comigo”. Através 

dessas marcas linguísticas, vemos que o PdV é assumido pelo locutor. De 

modo semelhante, os demais excertos caminham nessa mesma direção de 

engajamento do locutor. É que o podemos perceber pelas escolhas lexicais, 

como o uso da primeira pessoa “escolhi”, “ajudou”, “posso”, “fui”; os índices 

de pessoa pelas formas “meu”, “seu”, “mim”, “comigo”. Todas essas marcas 

indicam que o locutor assume o PdV do conteúdo enunciado, deixando 

revelar sua posição sobre a escolha do orientador. 

Há também discursos de alunos que indicam que a não escolha do 

orientador não inviabiliza o processo de produção da monografia, mas faz 

com que a opção por temática, objeto de pesquisa, seja direcionada pelo 

orientador, o que pode ser visto como algo positivo, quando o orientador 

oferece aberturas, e pode ser visto como negativo, quando o foco de pesquisa 

se apresenta como imposição.  

 

Excerto 24 
Posso dizer que escolhi e fui escolhida. Sendo minha orientadora uma pesquisadora brilhante 
do tema a ser desenvolvido na monografia, isso só ajuda nos direcionamentos da construção 
dos textos. (QA04) 

 
Excerto 25 

Embora não a tenha escolhido, fui escolhida pela minha orientadora e deu tudo certo, pois 
esta me deixou a vontade e me ajudou incansavelmente. (QA05) 

  

Esses fragmentos revelam ao que aludimos anteriormente, mostrando 

que a não ser escolhido pelo orientador não pode ser visto como 

determinante para um possível fracasso na produção, mas que, como vimos 

nos discursos acima, não ser escolhido permitiu também a possibilidade de 
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conhecer outras perspectivas para poder optar, o que é possível quando o 

orientador demonstra abertura para esse outro olhar.  

Os excertos acima denotam que, mesmo a escolha do orientador não 

tendo partido do orientando, os locutores se engajam com os dizeres, pois as 

marcas linguísticas deixam revelar essa adesão do locutor, como, por 

exemplo, no uso das formas verbais em primeira pessoa “posso” “escolhi”, 

“fui escolhida”, “ajudou”, “me deixou”, “me ajudou”, no uso de índices de 

pessoa “minha orientadora”. Como vemos, nesses discursos também 

percebemos o engajamento do locutor ao assumir o PdV do conteúdo 

enunciado. 

Nesses termos, esse engajamento do locutor demonstra que a escolha 

do orientador é significativa, quando se pensa em trabalho de conclusão de 

curso, no caso, a monografia, pois essa escolha desvela outras opções que 

são de ordem temática, teórica, metodológica, por exemplo.. E que, 

dependendo dessa escolha, o trabalho monográfico pode ser comprometido, 

já que o orientador, assim como o objeto de pesquisa, caminha com o 

produtor do texto ao longo de todo o percurso de escrita, desbravando os 

caminhos da investigação. 

Sendo assim, apresentamos a seguir um gráfico que ilustra, em termos 

percentuais, sobre essa escolha do orientador. 

 

 
 

O gráfico acima denuncia um aspecto que, de imediato, parece óbvio, o 

da escolha do trabalho de orientação na produção da monografia. Conforme 

8; 80% 

1; 10% 

1; 10% 

Gráfico 1 - Escolha do orientador 

Escolheu o
orientador

Não escolheu o
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Não respondeu
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afirma Perrota (2004), a escolha do professor que irá acompanhar o aluno no 

processo de trabalho exige cuidados e deve considerar diversos fatores como 

afinidade temática, teórica e pessoal, formação do possível orientador, já que 

essa escolha determina muitas outras.  

Assim, colocamos que muitos aspectos surgem dessa escolha e estão 

estritamente ligados à escritura do texto monográfico, pois essa escolha é 

determinante para o foco da pesquisa e, em alguns casos, para a escolha do 

objeto. Dissemos isso porque na universidade as áreas de atuação do 

profissional são determinadas pela própria formação, o que significa que, 

dependendo da área em que o professor foi formado, seja em nível de 

graduação ou em pós-graduação, também constitui a área de atuação, na 

academia, em que desenvolverá projetos de pesquisa e extensão, bem como 

fundamenta a prática de sala de aula, ou seja, o ensino. Como vemos, saber 

sobre a escolha do orientador do aluno de graduação é uma maneira de 

também compreender a temática, o objeto da produção da monografia. 

Dessa maneira, o gráfico acima indica que a maioria dos alunos 

escolheu seus orientadores e que essas escolhas podem se refletir nas 

produções monográficas desses sujeitos no tocante às opções teóricas, 

metodológicas e de objetos de pesquisa dos alunos, o que é um grande 

avanço para a graduação como iniciação científica. Isso significa ainda que 

os alunos estão conseguindo enxergar essa escolha como determinante 

quanto à temática da monografia, e também como escolhas que podem ou 

não ser firmadas na pós-graduação quanto à área de pesquisa desse 

profissional. Outro aspecto importante é que, apesar da escolha oficial do 

orientador não ocorrer logo no início da produção do projeto de pesquisa, o 

foco desse é delineado pelo aluno com base em escolhas que antecedem a 

produção e ocorrem em momentos e/ou disciplinas anteriores do curso, o 

que revela, em parte, uma certa maturidade do aluno quando na escolha do 

objeto a ser investigado. 

Partindo disso, trazemos à questão Como você considera que deve ser 

feito o trabalho de orientação da monografia? A partir dessa questão muitas 

respostas podem ser apontadas acerca da produção da monografia, isso 

porque conhecemos não só os discursos, mas todo o contexto sobre o qual 
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eles emergem (BAKTHIN, 2003). Nesse sentido, vejamos alguns desses 

discursos que dizem sobre a necessidade de manter uma orientação com 

base no diálogo, na cooperação entre orientador e orientando, dentre outros. 

 
Excerto 26 

Como foi feito o meu, com base no diálogo, clareza do que o orientador esperava no meu 
trabalho e confiança mútua. (QA01) 

 
Excerto 27 

Com encontros frequentes (na medida do possível) entre orientador e orientando para revisão 
do que já fora produzido, esclarecimento de dúvidas, etc. Acima de tudo creio que seja muito 
importante o orientador aproveitar o máximo do conhecimento do orientando, abrindo sempre 
espaço para diálogos/discursos sobre a temática do trabalho monográfico. (QA03) 

 
Excerto 28 

Primeiramente deveríamos um maior número de orientadores para as áreas escolhidas; e 
segundo deveríamos ter tempo suficiente para isso, ou seja, um semestre só para produção 
da monografia. (QA06) 

 

Os discursos acima denunciam que o trabalho de produção da 

monografia deve ser feito numa relação mútua de diálogo e responsabilidade 

entre orientador e orientando. De maneira específica, vemos que os 

discursos abordam questões que se complementam em cada um dos 

discursos, conforme apontamos: o aluno QA01, excerto 26, deixa bem 

frisado que o trabalho de orientação deve ser realizado “como foi feito o 

meu”. Depreendemos dessa marcação que a necessidade da promoção de um 

trabalho realizado parte dos princípios de diálogo, conforme pontua Marques 

(2006), quando esclarece que a orientação deve ser mantida a partir de uma 

relação dialogada entre orientador e orientando. Além disso, esse 

engajamento do locutor marcado pelo índice de pessoa “meu”, que aparece 

também quando é dito “meu trabalho”, revela que esse locutor assume o PdV 

do conteúdo enunciado, o que revela também o quanto esse trabalho de 

orientação foi realizado de forma satisfatória para esse aluno. 

Por outro lado, observamos o que diz QA03, excerto 28, não somente a 

ideia de uma relação que parta do diálogo, mas vemos também emergir a 

busca por orientação, supomos a não existência desses encontros, já que os 

coloca como essenciais. Isso vem corroborar com as discussões de Mazzilli 

(2009), quando esclarece que a orientação da produção na acadêmica deve 

ser realizada com encontros, sejam eles presenciais ou virtuais (Cf. 
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CHASSOT, 2006). Além disso, enfatiza a necessidade que se preservem e se 

tragam os conhecimentos adquiridos do aluno para o momento da 

orientação, bem como que a relação de orientador e orientando seja marcada 

por funções como as de produtor e revisor, conforme pontua, Dolz, et al 

(2004), quando dizem que a produção é uma prática com etapas, entre elas, 

a de revisão do texto, também pressuposta pelas sequências didáticas. Dito 

isso, o discurso desse aluno revela ainda um locutor que se compromete com 

o seu dizer, já que a marcação do verbo em primeira pessoa “creio”, que 

indica uma mediação perceptiva, bem como a modalização pela expressão 

“na medida do possível”, evidenciam esse engajamento, de modo que esse 

locutor assume o PdV do conteúdo enunciado. 

A proposição-enunciado QA06, excerto 28, mostra a assunção do 

locutor se comprometendo com o dizer enunciado de que a orientação deve 

ser realizada em etapas, em que o locutor pontua como dois momentos. Esse 

engajamento é percebido pela presença de marcas linguísticas, como a forma 

verbal na 1ª pessoa do plural “deveríamos”. Em outros termos, indica que o 

locutor assume o dizer, não atribuindo a outrem o seu dito. Acreditamos que 

isso ocorre em virtude do fato do locutor ser o responsável pelas respostas 

do questionário. Além disso, essa flexão verbal é bem comum no meio 

acadêmico, já que imprime a ideia de que o enunciado não é dito somente 

por uma pessoa, mas que outras contribuíram com o dizer. 

De maneira geral, emergem desses discursos que a produção da 

monografia pressupõe um trabalho de orientação comprometido, baseado no 

diálogo e na relação de responsabilidade entre orientador e orientando, 

promovendo encontros que possam garantir que o trabalho de produção e 

revisão seja monitorado por esses.  

Ainda sobre o trabalho de orientação para a produção da monografia, 

mostramos outros discursos de alunos, cujo foco recai sobre a necessidade 

da produção com base nas especificidades do gênero, no envolvimento de 

outros interlocutores, não somente o orientador da monografia e no 

acompanhamento do orientador. 

 
Excerto 29 
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Acredito que a forma como ocorre já é um bom trabalho pelas informações pré-requisitos 
dados pelo professor de “Seminário de monografia” 1 e 2 e pela revisão constante e assídua 
dos textos pelos orientadores, que dão suas contribuições para melhorar o desenvolvimento da 
pesquisa. (QA04) 

    

Excerto 30 
Acredito que da forma que foi realizado, explorando o gênero monográfico em seus aspectos 
característicos, apresentando exemplos e, principalmente através das pontuais sugestões de 
correções feitas desde a elaboração do projeto de monografia. Enfatizaria que apesar da 
importância de trabalhar o aspecto estrutural, uma vez que a produção de um gênero exige 
que tenhamos primeiro um certo domínio do mesmo, concordo com a necessidade de serem 
explorados também os aspectos: funcional, temático e estilístico uma vez que estes também 

caracterizam os gêneros. Outro aspecto merecedor de orientação são as funções e várias 
formas de fazer referência ao discurso do outro, tão necessário à elaboração do capítulo 
teórico e que, consequentemente, contribui para a produção da monografia. Defendo que além 
das orientações que antecedem a produção da monografia, as sugestões e correções para a 
refacção desse gênero, conforme foram realizadas, são fundamentais, uma vez que 
consideramos a produção enquanto processo e não como um produto pronto e acabado. Daí a 
importância do momento de qualificação do projeto. (QA08) 

 
Excerto 31 

Vejo esse trabalho como uma relação próxima entre orientador e orientando no sentido 
pessoal e profissional, na qual sejam expostos dúvidas e opiniões sobre a construção da 
monografia, para que a mesma seja promissora e possa resultar em uma monografia bem 
fundamentada, coerente, bem delimitada e bem produzida. (QA10) 

 

Os excertos destacam que a especificidade do gênero constitui como 

elemento intrínseco para o trabalho de orientação e produção do gênero 

monografia. Assim, o aluno QA04, excerto 29, revela a importância da 

interlocução proposta pelos professores de Seminário de Monografia I e 

Seminário de Monografia II e o professor-orientador da monografia, cada um 

desvela as contribuições para essa produção. Além disso, mais uma vez, 

vemos a alusão à função do orientador de revisor de textos, que, no caso 

desse excerto, é atribuição de todos os professores envolvidos na produção 

da monografia. Na proposição acima, iniciada com o verbo “acreditar” na 

primeira pessoa do singular, vemos que o locutor parece assumir o seu 

dizer, contudo, fica implícito que esse dizer está fundamentado, conforme o 

locutor mesmo diz, “pelas informações e requisitos dados pelo professor”. 

Isso indica que há uma ruptura desse dizer, dando margem para um 

discurso que está fundamentado nas normas institucionais e nos manuais, 

pois as informações prestadas pelo professor advêm dessas normas, o que 

desvela um dizer que, apesar da marca em primeira pessoa, subtende outras 

vozes marcadas pelo dizer do locutor-enunciador. Esse discurso evidencia 
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uma zona textual sob a dependência de uma fonte do saber (mediação 

epistêmica) que, por sua vez, não está colocada explicitamente na 

proposição, mas podendo ser percebida pela remissão a informações 

prestadas pelo professor. 

Já no discurso do aluno QA08, excerto 30, vemos desvelar muitas 

questões sobre a produção da monografia, tais como: a necessidade de 

adequação da produção considerando as especificidades do gênero; o fato de 

que, na situação de produção, se devam apresentar exemplos do gênero em 

construção, aqui acreditamos que a aluna faz menção tanto à monografia 

como ao projeto, já que, em seguida, diz sobre a correção e a reescrita. Ainda 

menciona a necessidade de ser levado em consideração, no processo 

escritural, o aspecto estrutural do gênero, ou seja, a estrutura retórica, sem 

desprivilegiar os outros aspectos que o compõem como estilo, composição e 

conteúdo temático (BAKHTIN, 2006). Nesse âmbito da escritura, a aluna 

defende a importância de que, no trabalho de orientação, seja considerado o 

discurso do outro. Essa é uma questão bem pertinente, pois, como mostra 

Authier-Revuz (2004), o discurso acadêmico é essencialmente recoberto de 

outras vozes, já que o produtor precisa fundamentar o seu dizer e, portanto, 

precisa fazer referência a outros autores. Por fim, fica claro, no discurso do 

QA08, que o trabalho de orientação da monografia deve pressupor o 

entendimento da escrita enquanto processual e não como produto acabado 

(cf. BUNZEN, 2006). Fica evidente ainda a importância que a qualificação do 

projeto tem para o andamento da monografia, conforme enunciado no 

discurso da referida aluna.  

Além disso, o excerto 30, conforme podemos perceber, é marcado pela 

primeira pessoa do singular dos verbos acreditar e defender, seguida do 

verbo enfatizar no futuro do pretérito, fazendo uma oposição que, segundo 

Adam (2008), trata-se de uma marca de responsabilidade enunciativa. 

Apesar dessa marca inicial, no decorrer da proposição-enunciado, vemos 

aludir a seguinte passagem funcional, temático e estilístico, uma vez que estes 

também caracterizam os gêneros, essa proposição em destaque mostra a 

alusão a outras vozes, ainda que sem explicitar de quem seja essa outra voz, 

demarcando uma zona textual creditada a uma fonte do saber (mediação 
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epistêmica). Ademais, destacamos a seguinte passagem defendo que além 

das orientações que antecedem a produção da monografia, as sugestões e 

correções para a refacção desse gênero, conforme foram realizadas [...], aqui o 

locutor demarca uma defesa apoiada em acontecimentos. Isso é percebido 

pelo marcador conforme, dando a entender que sua defesa é fundamentada 

numa prática já realizada durante o desenvolvimento da disciplina Seminário 

de Monografia I. Diferentemente dos outros excertos, aqui a responsabilidade 

enunciativa é atribuída a uma prática já executada e não a uma fonte do 

saber. Supomos que isso pode ser entendido como referente às normas 

institucionais, já que são elas que, em grande medida, determinam a prática 

executada durante a disciplina.   

O aluno do QA10, excerto 31, enfatiza que a produção da monografia 

deve reconhecer como essencial que orientador e orientando mantenham 

uma relação próxima, a fim de garantir um trabalho de qualidade. Vale 

ressaltar que essa relação entre ambos deve ser também amigável. Isso 

revela o que Haguete (2006) diz: que o orientador vive uma relação que 

ultrapassa a fronteira do profissional e passa a ser visto como um terapeuta 

do orientando. Percebemos, ainda, o engajamento do locutor pelo uso de 

formas verbais em primeira pessoa “posso” e a forma verbal “vejo”, que 

denota uma focalização perceptiva, ambas denunciam o comprometimento 

do locutor, que assume o PdV do conteúdo enunciado. 

De modo geral, os discursos acima denotam que a produção da 

monografia exige um trabalho que envolva outros interlocutores que não 

somente o orientador, mas que a participação do professor da disciplina 

Seminário de Monografia II possa ter mais abertura diante da produção do 

aluno. Além disso, essa produção deve pressupor a prática de ações de 

correção e revisão do texto de considerar as especificidades do gênero, 

especialmente sobre a referência ao discurso do outro e o entendimento da 

escrita é um processo que leva a um produto (OLIVEIRA, 2010), 

desvencilhando-se de uma prática de acompanhamento sistemático por 

parte do orientador. 

Os discursos acima denunciam um dizer que é marcado pelas normas 

institucionais e pelos manuais de metodologia, mesmo que não 
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explicitamente, pois a todo o momento o aluno, através de marcas 

linguísticas como verbos em primeira pessoa no presente e no futuro do 

pretérito, indicadores de mediação como conforme, segundo, remete a essas 

outras vozes que subsidiam não só o dizer do aluno, mas, principalmente, o 

trabalho de produção da monografia. 

Podemos dizer, com base nas análises realizadas acima, que os 

discursos dos alunos refletem, em parte, o que propõem os manuais de 

metodologia e as normas institucionais, ainda que a menção a esses 

documentos normativos aconteça pelas vozes subjacentes nos discursos dos 

alunos, que refletem, possivelmente, os discursos dos professores.   

A seguir, apresentamos algumas categorias gerais que emergem dos 

discursos acima e dizem sobre como os alunos compreendem a produção da 

monografia, a saber: (i) acompanhamento por parte do orientador; (ii) resgate 

de estudos realizados ao longo do curso; (iii) etapas a serem seguidas com 

base em cronograma e (iv) exigência de orientador experiente. Essas 

categorias mostram que a produção da monografia é um trabalho realizado 

com a co-participação, no processo de escritura, do orientador, já que todas 

elas revelam esse caráter de envolvimento do orientador, o que constitui 

como elemento necessário na produção universitária. As quatro categorias 

emergem, mas não são comuns a todos os alunos, isso porque, como vimos 

nos excertos, nem todos os alunos demonstram a necessidade de que o 

trabalho produção da monografia necessite de um orientador experiente. A 

maioria dos discursos diz que a monografia resulta de um trabalho de 

acompanhamento, que exige etapas a serem cumpridas e podem ser 

realizadas com base em experiência obtidas ao longo do curso. 

Depreendemos, pois, que a produção da monografia é uma tarefa que 

se revela como um trabalho de caráter coletivo, já que a figura do orientador 

é peça fundamental. Vale ressaltar que por se configurar como uma 

atividade de cunho processual, que envolve etapas/fases a serem executas e, 

por isso, necessita de acompanhamento sistemático, por isso, deve ser 

entendida, conforme pontua Oliveira (2009), como um processo que leva a 

um produtor. Isso significa compreender que a produção da monografia do 

ponto de vista processual não descarta a importância do produto. Dessa 
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maneira, o produto, no caso a monografia, deve comportar elementos que 

comportam uma produção textual como os elementos de textualidade. 

Outros aspectos emergem dessas categorias que é o entendimento de que a 

produção da monografia subentende práticas internas de orientação, que 

podem ser recuperadas como as etapas de Dolz et al (2010). 

Dito isso, passamos a mostrar os discursos desses alunos sobre a 

orientação da monografia, pois, como vemos pelo gráfico acima, a todo 

tempo os discursos desses alunos dizem que a produção da monografia exige 

acompanhamento, orientador experiente, dentre outros. Nesse sentido, 

apresentamos, a seguir, algumas categorias que surgiram desses discursos 

acerca da forma como concebem a orientação: (i) a orientação necessita de 

diálogo, confiança e responsabilidade; (ii) requer a presença efetiva do 

orientador no acompanhamento da produção; (iii) a necessidade de 

acompanhamento desde a construção do projeto, nesse caso, vemos emergir 

uma necessidade que foi vista durante a nossa vivência em sala de aula, pois 

esse acompanhamento do professor-orientador durante o projeto constitui 

em uma das questões mais debatidas entre os alunos, por isso, nesse 

momento vemos emergir em seus discursos; (iv) a orientação com foco nas 

especificidades do gênero. Apesar de ser uma questão citada, observamos 

que esse não é um aspecto muito visto nesses discursos, já que nem todos 

os alunos destacam essa necessidade. Vale ressaltar que, apesar de o aluno 

não destacar a especificidade da orientação de acordo com o gênero, esse 

questão é pertinente, pois autores como Perrota (2009), Motta-Roth (2009) 

enfatizam que o trabalho de orientação da produção deve considerar as 

especificidades do gênero. 

De todas essas categorias a que é mais mencionada entre os discursos 

de alunos é a presença efetiva do orientador. Acreditamos que essa questão 

se mostra como um ponto crítico no que se refere à produção da monografia, 

isso porque a obrigatoriedade de um orientador para a escritura desse 

gênero coloca-o como centro da questão, além de incidir sobre esse toda a 

responsabilidade dessa escritura. 

4.3 Do projeto à monografia: a articulação necessária 
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Ao longo das seções anteriores, vimos por vários momentos, em 

discursos de professores e alunos, alusão ao projeto de pesquisa, seja 

tomado como exigência para a produção da monografia, seja como uma das 

primeiras etapas estabelecidas para a orientação da monografia.  

Com base nisso, nesse tópico, discutimos mais profundamente sobre a 

articulação do projeto de pesquisa com a monografia e também verificamos 

os PdVs que emergem desses discursos quando dizem dessa relação 

projeto/monografia, pois entendemos que esse aspecto se constitui como um 

princípio da produção do gênero monografia. Em vista disso, entendemos 

que seja necessário saber como essa articulação estar sendo estabelecida em 

discursos de professores e de alunos e como esses sujeitos se 

responsabilizam por seus dizeres por meio das seguintes questões: de aluno 

- (07) Você manteve contato com seu professor-orientador na construção do 

projeto de monografia? (12) A participação ou não do professor-orientador no 

momento da qualificação ajudou na elaboração da versão final do seu projeto 

de pesquisa? (15) Caso seu orientador não tenha participado do momento de 

construção do projeto de monografia, você considera que a ausência 

prejudicou; de professor – (12) Você manteve contato com seu orientando 

durante a construção do projeto de monografia? (3) Você acha que a não-

imposição do orientador, ou seja, a escolha do orientador pelo aluno facilita a 

elaboração do projeto de pesquisa e, consequentemente, da monografia?. 

Subsidiados pelas respostas a essas questões, estabelecemos os seguintes 

subtópicos que analisam esses discursos. 

 

4.3.1 Os discursos de professores sobre a articulação do projeto de pesquisa 

e a elaboração da monografia 

 

O presente tópico busca descrever como ocorre a contribuição do 

projeto de pesquisa para a monografia, para tanto, focalizamos a 

metodologia de orientação com base nas respostas às perguntas já 

informadas. Nesse sentido, apresentamos, a seguir, os discursos de 

professores que dizem dessa articulação do projeto de pesquisa com a 

monografia e do estabelecimento de contato entre orientador e orientando 

durante a elaboração do projeto de pesquisa.  
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Entendido que o direito de escolha do aluno sobre a orientação é um 

aspecto unanime entre os discursos dos professores e dos alunos, dizemos 

isso porque essa questão constitui uma premissa para compreender como se 

deu esse vínculo entre o projeto de pesquisa e a monografia, pois, uma vez 

reconhecido o direito de escolha do aluno, implica também compreender que 

essa articulação é mais que necessária para o andamento da monografia. Tal 

entendimento se deve ao fato de que muitas vezes o não-contato com o 

orientador durante a elaboração do projeto pode ser um aspecto de recusa 

pelo orientador da monografia no semestre seguinte, como também a 

necessidade de elaborar um outro projeto. Depreende disso a nossa 

preocupação e a busca da promoção de que a proposição de um vínculo 

entre orientador e orientando e entre projeto e monografia seja efetivada 

desde a elaboração do projeto, possibilitando um acompanhamento mais 

sistematizado de todo o processo de produção da monografia. 

Vejamos alguns excertos que dizem sobre esse contato estabelecido 

entre o professor-orientador e o aluno em resposta à questão Você manteve 

contato com seu professor-orientador na construção do projeto de monografia? 

 
Excerto 32 

Não. Porque o tempo utilizado foi mínimo, porém ocorreu que, ele lia o que eu escrevia, fazia 
as anotações e eu corrigia. (QP01) 

   
 Excerto 33 

Sim. Embora nem sempre a gente possa acompanhar a elaboração do projeto, acho 

importante esse primeiro contato para facilitar o trabalho do aluno em algumas questões 
básicas, como delimitação mais precisa do tema, introdução bibliográfica etc. Esses 
contatos preliminares, ainda que não sistemáticos, podem evitar que o aluno faça um 
projeto apenas para o professor de seminário de monografia atribuir uma nota, e depois 
tenha que fazer outro projeto para o orientador. (QP02) 

   
Excerto 34 

Sim. Penso que seja interessante esse contato durante a construção do projeto. No meu 
caso em especifico, como professor da disciplina de Seminário de Monografia I, acompanhei 
todo o processo de construção do projeto. Nesse sentido, mantivemos contato, porque 
visamos dar um direcionamento do trabalho monográfico a ser realizado, sugerindo leituras 
de textos teóricos, acompanhando a elaboração da justificativa, da delimitação da temática 

e de tudo mais implicado na construção do projeto de monografia. (QP03) 

 

 

 

Excerto 35 
Sim. A definição que ela seria minha orientanda foi feita quase no final do semestre. (QP04)  
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Excerto 36 

Não. Por não ter sido ainda definido pelo departamento quem faria as devidas correções. 

(QP05)  

 

Excerto 37 
Sim. Considero importante para que não seja preciso que o aluno mude o projeto depois de 
feito. (QP06) 

 

A maioria dos discursos dos professores enunciados acima desvela 

sobre como esse contato inicial auxilia os alunos em diversos aspectos: na 

delimitação temática, nas indicações bibliográficas e em outros diferentes 

enfoques pertinentes para a construção do projeto. Especificamente, 

podemos dizer que o professor QP02, excerto 33, deixa evidente que esse 

acompanhamento nem sempre é possível, mas que é pertinente para os 

alunos, pois possibilita acesso ao campo de abrangência de estudo do 

orientador; além disso, diz que, mesmo não sendo sistematizados esses 

contatos, evitam que posteriormente o aluno venha a mudar de foco de 

pesquisa e ter que (re)fazer o projeto. No que tange ao comprometimento 

desse locutor, percebemos pelas marcas linguísticas como o verbo em 

primeira pessoa “acho”, expressão coloquial como “a gente” que há um 

engajamento, isto é, que o locutor assume o PdV do enunciado. De modo 

semelhante, o professor QP03, excerto 34, assume o PdV do enunciado, pois 

temos marcas como verbos em primeira pessoa do singular e plural “penso”, 

“acompanhei”, “visamos”, “mantivemos” e índices de pessoa como “meu”, 

denunciam que o locutor se responsabiliza pelo enunciado quando diz do 

vínculo mantido com os orientandos  a partir do projeto de pesquisa, até 

porque esse professor constitui o professor das disciplinas Seminário de 

Monografia I e II e, por isso, a presença dele foi constante em todos os 

momentos para o aluno, o que indica o quanto esse contato no decorrer da 

elaboração do projeto é proveitoso e valioso para ambos. Os professores 

QP04, QP05 e QP06, excertos 35, 36, 37, respectivamente, são mais 

sintéticos em colocar como foi esse contato; o primeiro diz que só ocorreu 

nos momentos finais do projeto, o segundo diz que esse contato não foi 

estabelecido, em função do departamento; enquanto que o terceiro esclarece 

que esse vínculo configura-se em uma maneira de o aluno não ter que 
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(re)fazer o projeto em virtude de uma possível não-aprovação por parte do 

orientador e assim tenha que mudar o foco de trabalho. As proposições 

enunciados acima denunciam, de imediato, a assunção da responsabilidade 

enunciativa, principalmente, pela afirmação categórica do “sim” ou pela 

posição contrária dada pelo “não”, marcas essas que já denotam o total 

engajamento do locutor. Podemos perceber outras marcas que indicam essa 

assunção, como, por exemplo, a presença da colocação verbal em primeira 

pessoa do singular “penso”, “corrigia”; o uso do índice de pessoa “minha”, o 

que caracteriza ainda que o locutor assume o PdV enunciado. 

Em termos gerais, ilustramos pelo o gráfico abaixo o estabelecimento 

de contato com orientando durante a construção do projeto. 

 

 
 

Como vemos, o gráfico acima vem corroborar com o que anunciamos 

anteriormente, mostrando o quanto esse contato constitui uma premissa 

comum nos discursos de professores e alunos. Assim, esse percentual de 

83% de professores que dizem manter contato com o aluno indica que existe 

por parte deste uma preocupação para que esse contato seja estabelecido 

desde os primeiros passos do projeto de pesquisa. Ademais, esse contato 

quando não se restringe a apenas uma confirmação da orientação, pode ser 

muito valioso para os direcionamentos do projeto de pesquisa, pois, ao longo 

das observações e registros na nota de campo, era comum percebemos que 

através desse contato o aluno conseguia estabelecer os rumos do trabalho de 

5; 83% 

1; 17% 

Gráfico 2 - Contato com o orientando na construção do projeto 

Sim

Não
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maneira mais segura, já que tinha o aval não só do professor da disciplina, 

mas, principalmente, do professor-orientador. 

O fato de 17% dos professores afirmar não ter estabelecido esse 

contato, também é indicativo importante de que poucos são os que ainda 

não mantêm esse contato inicial. Apesar disso, acreditamos que esse dizer 

de não ter tido esse contato, não desvela tudo, pois pelas observações 

pudemos evidenciar que, mesmo nos momentos finais da produção do 

projeto ou até para o convite da orientação, alguma aproximação existiu 

entre o aluno e o professor orientador.  

Abrimos espaço, a seguir, para compreender quais os passos adotados 

pelo professor-orientador quanto à metodologia utilizado para a elaboração 

da monografia, pois acreditamos que esse aspecto diz também da relevância 

da articulação entre projeto e monografia. Tais discussões têm como ponto 

de partida as resposta à questão: Que metodologia que você utiliza para o 

processo de orientação? 

 
Excerto 38 

Procuro seguir o que está posto no cronograma de execução, fazendo os acertos e adequações 
quando necessário. (QP01) 

 
Excerto 39 

Não sou muito metódico. Em geral o trabalho consiste em: definição de algumas leituras 
básicas para o aluno; encontros para discussão de alguns textos; elaboração e 
acompanhamento de um roteiro do trabalho (não elaboro previamente um “sumário)”; a leitura 
e correção das partes do trabalho. (QP02) 

 
Excerto 40 

Primeiramente, solicito do orientando uma cópia do projeto de pesquisa, para fazer uma 
leitura prévia antes do primeiro encontro e para planejar uma proposta de sumário e 
selecionar os textos de leitura obrigatória para o orientando. No primeiro encontro, procuro 
escutar do próprio orientando a proposta de trabalho que pretende realizar, discutir pontos 
controversos, apontar alguns direcionamentos, encaminhar as leituras e solicitar uma 
proposta de sumário. Depois desse encontro, mantemos encontro presencial para entrega e 
recebimento de partes do texto do orientando e para discutir os rumos da pesquisa e de 
escritura do trabalho. (QP03) 

        
Excerto 41 

Como primeiro passo, é importante discutir o projeto do orientando, percebendo os itens 
importantes, as articulações possíveis e o referencial teórico e metodologia adequados ao 
objeto proposto. como no momento que se inicia a orientação, geralmente, o aluno já tem o 
corpus definido, recomendo que leia o referencial para tentar abstrair as categorias que foram 
formuladas nas hipóteses. (QP04) 
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Excerto 42 
Depende muito do ritmo de leitura e escrita do aluno-orientando. Há diferenças entre um 
orientando e outro. Entendemos que a mais utilizada é o agendamento de encontros por 
datas fixadas em encontros presenciais. A troca de textos para leitura e revisão, reescritura. 
(QP05) 

 
Excerto 43 

Não existe uma metodologia. Tudo que falei foi com base numa orientação com harmonia e 
sintonia onde a metodologia é uma. Quando passamos para uma orientação conflituosa não 
existe metodologia mesmo, porque nada dar certo. (QP06) 

   

É interessante observar, nos excertos, que os professores estabelecem 

cronogramas de execução de etapas como metodologia para a orientação da 

monografia. De acordo com Mazzilli (2009) e com Schnetzler e Oliveira (2010) 

não tem uma proposta de metodologia para o trabalho de orientação, o que 

irá determinar a condução da orientação pelo orientador são as experiências 

e as referencias adquiridas com seus ex-orientadores, ou seja, cada 

orientador obedece a uma metodologia de acordo com o que foi atribuído a 

ele quando estava na condição de orientando. Isso é o que percebemos em 

todos os excertos acima, pois o que os professores estabelecem como 

primeiro passo é a retomada do projeto, essa é a condução em comum em 

todos os discursos.  

Assim, vemos que os professores do QP01, QP02, excertos 38 e 39, 

deixam claro que não seguem uma metodologia específica que leve em conta 

o gênero, apenas segue um roteiro e/ou cronograma de execução que parte 

da definição de algumas leituras e encerra com a leitura e correção de partes 

do trabalho, levando em conta as operações de produção textual proposta 

por Dolz et al (2010). O professor QP03, excerto 40, assume o PdV do 

conteúdo enunciado, especialmente, pelo uso de verbos em 1ª pessoa do 

singular e plural tais como “solicito, procuro, mantemos”. Esses verbos são 

utilizados para apontar os procedimentos tomados durante o processo de 

orientação. O locutor assume o PdV quando coloca que a revisão do projeto é 

o ponto inicial da orientação e, consequentemente, da elaboração da 

monografia por parte do aluno, depois segue em direção ao estabelecimento 

das bases teóricas e definição de objeto de estudo, o que é feito através de 

duas etapas, em cada uma tem-se a definição de alguns aspectos: (i) saber 

as opções teóricas e metodológicas do orientando em busca de estabelecer 
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outros encaminhamentos e, quando de controvérsias, propor outros 

direcionamentos; (ii) estabelecer cronograma para entrega e recebimento de 

partes do trabalho.  

Já o professor QP04, excerto 41, inicia com a retomada do projeto de 

pesquisa, destacando aspectos relativos ao referencial teórico, metodologia, 

objeto de estudo; depois de definido esses aspectos e com o corpus, o 

professor dá encaminhamentos sobre como retirar categorias desse e 

começar a escritura do texto que passará por revisões. Nessa proposição-

enunciado, percebemos, pelo o uso do verbo “ser” flexionado na 3ª pessoa do 

singular, que o locutor garante a impessoalidade no discurso, o que poderia 

indicar um PdV anônimo, contudo, essa expectativa é quebrada, pois logo na 

sequencia o locutor utiliza-se do verbo na 1ª pessoa do singular 

“recomendo”, ao indicar os passos a serem seguidos pelo orientando. 

O excerto 42, QP05, acima indica que o locutor revela a assunção da 

responsabilidade enunciativa marcada pela flexão do verbo entender na 1ª 

pessoa do plural. Conforme pontua Rodrigues (2010), caracteriza-se como 

uma forma de assumir o conteúdo da proposição. Ao flexionar o verbo em 

primeira pessoa do plural, o locutor engaja-se com o dizer, ou seja, no caso 

da proposição, vemos que esse locutor reconhece como metodologia de 

orientação o agendamento, o que pode indicar que ele faz uso desse tipo de 

metodologia por ser comum no meio acadêmico. 

A proposição-enunciado QP06, excerto 40, acima revela um conflito 

quanto à pessoa da enunciação, pois no estágio inicial da proposição o 

locutor aparece em primeira pessoa do singular, na flexão do verbo falar, 

logo em seguida, o locutor se coloca em primeira pessoa do plural. Embora 

haja esse conflito, o enunciado revela que o locutor assume a 

responsabilidade enunciativa pelo conteúdo veiculado, mesmo que com o 

uso do conector de acordo, que pode anunciar uma possível fonte de saber 

para fundamentar o dizer do locutor, no entanto, esse conector apenas 

auxilia o locutor ao estabelecer respaldo para sua metodologia de orientação, 

que estar baseada na sua própria prática. 

Apesar de não fazerem explicitamente menção aos manuais de 

metodologia e às normas institucionais, a todo tempo vemos, nos discursos 
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de professores, ao assumirem o dizer, menção as suas práticas e a termos e 

nomenclaturas que indicam implicitamente as vozes das normas, o que 

acreditamos estarem diretamente vinculadas ao que dizem as normas e os 

manuais, nas quais o professor universitário parece fundamentar as 

atividades desenvolvidas em sala de aula, especificamente o trabalho de 

produção da monografia.  

Podemos dizer, com base nesses discursos, que não há um consenso 

quanto ao processo de orientação, já que cada professor obedece a uma 

sequencia de ações que, supomos, com base em Haguete (2006), advir de 

suas próprias experiências de orientação. Apesar disso, ressaltamos que o 

projeto de pesquisa é tomado como ponto de partida, o que revela que, 

mesmo não se tendo uma base metodológica de trabalho para a orientação, o 

que vem a ser comum é o projeto. 

 
4.3.2 Os discursos de alunos sobre a articulação do projeto de pesquisa e a 
elaboração da monografia 

 

Para entendermos o processo de produção da monografia, é necessário 

também saber sobre a articulação desse gênero com o projeto de pesquisa. 

Para tanto, conforme dito anteriormente, consideramos que ainda não é 

unânime a questão sobre a escolha do orientador, apesar de a grande 

maioria dos alunos, 80%, anunciar ter conseguido fazer essa escolha, que 

implicou diretamente na opção pelo objeto de estudo e pelo aporte teórico 

metodológico. Sendo assim, partindo desse princípio, vejamos os discursos 

sobre um possível contato do professor-orientador com seu orientando 

durante o momento da elaboração do projeto.  

Acreditamos que o contato e a participação no projeto implicam 

diretamente nas decisões teórico-metodológicas que começam a ser 

estabelecidas, evitando uma possível mudança de objeto quando da 

escritura da monografia, que ocorre no semestre seguinte, em que o 

orientador tem oficialmente carga-horária destinada para orientar o aluno no 

processo de elaboração da monografia. Para dá conta desse aspecto de nossa 

pesquisa, consideramos a resposta dos alunos à seguinte questão: você 

manteve contato com o seu professor-orientador na construção do projeto de 
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monografia?. No decorrer das seções anteriores, fomos anunciando o quanto 

esse contato se faz necessário para a produção da monografia, assim como a 

escolha por parte do orientando pelo orientador, escolha essa que pode ser 

determinante para a qualidade do trabalho. Assim, colocamos, a seguir, 

alguns discursos dos alunos sobre como se deu esse contato com o 

professor-orientador. 

 

Excerto 44 
Sim. Porque o tempo utilizado foi mínimo, porém ocorreu que, ele lia o que eu escrevia, 
fazia as anotações e eu corrigia. (QA01) 

  
Excerto 45 

Ele apenas me fez algumas sugestões antes da entrega final do mesmo, chegando a 
sugerir algumas alterações nele. Creio que isso tenha ocorrido por falta de tempo por 
parte do orientador e até mesmo minha. (QA03) 

 

Excerto 46 
Considerei, na elaboração do projeto, conforme as orientações do professor da disciplina 
“Seminário de monografia I” suficientes. (QA04) 

 

Excerto 47 
Porque é importante que exista essa orientação para que se possa produzir um bom 
trabalho. (QA07) 

 
Excerto 48 

Neste caso, com o coorientador, professor da disciplina. Porque é durante a elaboração do 
projeto de monografia que todo o esqueleto, o caminho a ser percorrido pela pesquisa é 
construído, portanto, esse é um momento em que a maturidade e experiência do professor-
orientador pode auxiliar, especialmente considerando o aluno que não passa por 
nenhuma experiência em pesquisa, com a iniciação científica, o que felizmente não foi o  
caso, porém o que não dispensa uma orientação. (QA08) 

 

Os discursos dos alunos revelam que o contato com o professor-

orientador foi realizado de maneira dispersa, de modo que o 

acompanhamento sistemático coube ao professor de Seminário de 

Monografia I. Isso já era de se esperar em virtude de o PPC (2006) não 

estipular carga-horária para o exercício desse acompanhamento. Contudo, 

salientamos que houve essa orientação, ainda que não sistematizada, como 

podemos ver pelo excerto do professor-orientador QA01, excerto 44, quando 

diz que esse acompanhamento houve, mas com pouco tempo por parte desse 

professor e o trabalho foi feito nos momentos finais da escritura do projeto. 

Há, nesse excerto, o comprometimento do locutor com o seu dizer. Isso pode 
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ser comprovado pela marcação verbal de primeira pessoa do singular 

“corrigia”, assim como podemos notar no excerto 44, em que o verbo “crer”, 

flexionado na primeira pessoa do singular, indica focalização perceptiva, 

assim como o uso de índices de pessoas como “me”, “minha” também 

revelam que o locutor assume o PdV. 

O excerto 45, exposto acima, revela um discurso do aluno marcado 

pela primeira pessoa do singular, sendo o próprio aluno QA04 o sujeito-

locutor da enunciação, dando a entender que o projeto de pesquisa foi 

construído fundamentado nas orientações do professor. Ao fazer isso ocorre 

um possível distanciamento do locutor quando atribui que as orientações 

foram dadas em função da disciplina, apoiando-se nos pressupostos do 

professor da disciplina, ou seja, que subtende o que postula as normas 

institucionais. Dessa forma, a nosso ver, a responsabilidade enunciativa é 

atribuída às normas institucionais, já que são elas que orientam a pratica do 

professor da disciplina, podendo ser também os manuais de metodologia, 

pois esses devem fundamentar todo o trabalho executado na referida 

disciplina. 

Já o discurso do aluno QA07, excerto 44, não deixa claro como a 

orientação é dada, apenas esclarece que é significativo esse 

acompanhamento. No caso do aluno QA08, excerto 45, o professor da 

disciplina Seminário de Monografia I foi o professor orientador, por isso, a 

aluna esclarece que atuou numa coorientação, deixando evidente que o 

trabalho realizado no projeto de pesquisa é de suma relevância, pois é 

através desse gênero que o caminho da pesquisa é traçado. Ademais, o 

referido aluno diz que, por ter experiência com pesquisa, esse 

acompanhamento também pelo professor orientador pode auxiliar no 

entendimento da proposta de pesquisa. Além disso, nesses dois excertos, 

percebemos, pela flexão do verbo em terceira pessoa do singular, que ocorre 

um afastamento do locutor e o PdV, de maneira que esse locutor não assume 

o PdV, o que podemos entender como PdV anônimo. 

Vale ressaltar que todas essas experiências relatadas nesses discursos 

são fruto de um contato não oficial por parte do aluno em procurar o 

possível orientador, isso porque esse contato inicial permite uma possível 
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mudança tanto de orientador quanto de objeto de investigação. Entendemos 

o quanto é significativo esse contato durante a elaboração do projeto de 

pesquisa, razão pela qual deveria estar contemplado no Projeto Pedagógico 

de Cursos de graduação, pois auxilia muito o aluno que não tem experiência 

com pesquisa quando da elaboração da monografia, além de estabelecer 

uma relação mais próxima com o orientador.  

Para mostrar, em termos percentuais, se esse contato foi estabelecido 

pelo professor durante a escritura do projeto, apresentamos, a seguir, o 

gráfico: 

 

 
 

O gráfico apresenta-nos uma realidade que não reflete as diretrizes 

apontadas pelo PPC (2006), em que não se prever esse contato com o 

orientador somente quando da realização da monografia, mas corrobora 

diretamente com o exposto na seção anterior sobre a escolha do orientador 

pelo orientando, ou seja, se esse aluno já faz essa opção pelo orientador por 

meio de experiências vivenciadas em outras disciplinas, evidencia que esse 

contato pode ser mantido anteriormente à produção do texto monográfico. 

Em outras palavras, há, nos dizerem desses alunos, uma transgressão do 

que é imposto pelas normas que regem o curso, no entanto, isso reflete o 

quanto esse contato mantido quando da elaboração do projeto pode ser 

enriquecedor para o aluno.  

6; 60% 

4; 40% 

Gráfico 3 - Contato com o professor durante o projeto 

Sim

Não
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Em termos de quantidade, vemos que 60% dos alunos revelam a 

existência de um contato com o professor-orientador, o que demostra que a 

escolha sobre o objeto de pesquisa com base em experiências vivenciadas se 

dá através de disciplinas, projetos de pesquisa institucionais, projetos de 

extensão e de ensino. Por outro lado, 40% dos alunos dizem não manter esse 

contato com o professor orientador durante o projeto, o que não inviabiliza a 

escritura do projeto e nem da monografia, contudo, pode tornar o trabalho 

de pesquisa mais lento dada à necessidade de possíveis mudanças; além de, 

em alguns casos, dificultar o processo de orientação e, principalmente de 

manter a incompatibilidade entre a proposta do orientador e a do 

orientando. De acordo com Bianchetti (2006), no caso de programas de pós-

graduação, esse não contato com o possível orientando de mestrado e de 

doutorado, na maioria das vezes, pode comprometer o andamento da 

pesquisa, por isso, hoje os programas já estão mais abertos quanto ao 

contato inicial com os orientandos. 

Em consonância com a discussão que ora apresentamos, trazemos 

alguns discursos dos alunos que procuram desvelar como essa participação 

ocorreu na elaboração do referido gênero, com base na questão O seu 

orientador participou da construção do projeto de monografia? 

 

Excerto 49 
Sim. Ajudou no sentido de ler e indicar os passos que eu devia seguir. (QA01) 

 
Excerto 50 

Sim. Em partes, pois ele deu algumas dicas, mas não participou totalmente. (QA02) 

 
Excerto 51 

Considerando que tive uma coorientação e que o coorientador era o professor da disciplina de 
Seminário de Monografia I, este participou da construção do projeto, seja através das 
orientações para elaboração, seja através das correções. Quanto ao orientador, sua 
participação ocorreu durante a qualificação do projeto, cujas sugestões contribuíram para a 
versão final do projeto.  (QA08) 

 

Os excertos acima ilustram que essa participação do orientador 

durante a escritura do projeto foi muito superficial, deixando a orientação a 

cargo do professor de Seminário de Monografia I. Os discursos acima 

demonstram pouca contribuição por parte do orientador no projeto, como no 
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caso do aluno QA01 e QA02, respectivamente, os excertos 49 e 50. Os 

locutores assumem os PdVs, como podemos perceber, no início, com a 

afirmação “sim”, o que indica o total engajamento desses locutores quando 

dizem que o orientador apontou leituras e indicou algumas perspectivas a 

serem seguidas por eles, não havendo uma orientação mais sistematizada, 

conforme podemos ver, no aluno QA08, excerto 51, pelo fato de o professor 

da disciplina ser seu orientador. Nessa condição, ele participou mais 

efetivamente, com contribuições mais relevantes no que tange à elaboração 

do projeto e, mais especificamente, quando da qualificação deste, que 

ocorreu no final do semestre. Nos excertos acima, observamos que o locutor 

assume o PdV, não atribuindo a outro a fonte do saber, como constatamos 

pelo uso de formas verbais em 1ª pessoa do singular, a saber: “devia”, “tive”, 

bem como pelos índices de pessoas “sua”, marcas linguísticas essas que 

atuam para denotar a assunção da responsabilidade enunciativa por parte 

do locutor enunciador. 

Os discursos revelam que, apesar de os alunos dizerem dessa 

participação do professor orientador, não há indicações claras sobre como se 

deram essas contribuições, deixando a entender que a participação desse 

orientador na elaboração do projeto ocorreu no momento da qualificação, ou 

seja, esse suposto acompanhamento foi superficial, somente com indicações 

de leituras e nos apontamentos finais (MACHADO, 2006), de modo a 

evidenciar que, em nenhum momento, foram discutidas questões voltadas 

para a produção do gênero e quais aspectos deveriam conter, sendo essas 

questões de responsabilidade do professor da disciplina, conforme vimos em 

seções anteriores.  

É sobre essa colaboração com o projeto que apresentamos o gráfico a 

seguir, que ilustra essa participação do orientador na construção do projeto, 

em resposta à questão O seu orientador participou da construção do projeto 

de monografia? 
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Um primeiro aspecto notado no gráfico acima é que, diferentemente do 

que demostra o gráfico anterior, em que a maioria dos alunos diz ter 

mantido contato com o orientador, nesse ocorre uma paridade nos dizeres 

dos alunos sobre a participação, o que indica que, apesar do contato não 

estabelecido, a contribuição foi dada, o que entendemos ter ocorrido em 

virtude do momento da qualificação do projeto. Mais adiante veremos isso. 

Ainda sobre o gráfico, percebemos que essa contribuição dada no projeto de 

pesquisa pelo orientador não é unânime entre os discursos dos alunos, 

revelando que muito ainda precisa ser feito para que haja um 

acompanhamento mais efetivo por parte do orientador quando do projeto de 

pesquisa.  

Dito isso, passamos a apresentar discursos de alunos sobre a 

contribuição dada ao projeto durante a qualificação na disciplina Seminário 

de monografia I com base nas respostas à questão A participação ou não do 

professor orientador no momento da qualificação ajudou na elaboração da 

versão final do seu projeto de pesquisa? 

Para ilustrar como essas participações dos orientadores aconteceram, 

trazemos alguns discursos dos alunos. 

 

Excerto 52 
Pois me senti mais segura na produção, além de ter diretamente alguém para responder as 
minhas dúvidas. (QA02) 

 

 
 

5; 50% 5; 50% 

Gráfico 4 - Participação na construção do projeto 

Sim

Não
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Excerto 53 
Basicamente, (pelo que me recordo) as sugestões e/ou indicações partiram mais de outros 
membros da banca de professores que assistiram minha qualificação. Contudo os comentários 
do professor orientador foram muito “bem vindos”, ajudaram a enriquecer meu trabalho. 

(QA03) 

 

Excerto 54 
Porque como o projeto é feito pelo o aluno com a orientação de um professor é interessante que 
os dois estejam presentes no momento em que o trabalho está sendo analisado. (QA07) 

  
Excerto 55 

Porque foi durante esse momento que foram feitas sugestões pertinentes para a versão final 
do projeto. (QA08) 

  

Como podemos ver, os discursos indicam o quanto é pertinente essa 

participação do orientador no momento da qualificação do projeto. Além 

disso, revela que esse momento promove contribuições relevantes e que 

parecem ser acatadas pelos alunos, pois esses demonstram compreender a 

significância desse momento. Especificamente, notamos que o aluno QA02, 

excerto 52, entende esse momento como uma forma do orientador passar a 

segurança necessária para o aluno caminhar na pesquisa e também como 

uma forma de poder colocar as inquietações à tona. No caso do aluno QA03, 

excerto 53, vemos desvelar a contribuição de outros professores e não 

somente do orientador, deixando evidenciar que as sugestões dadas nas 

qualificações foram pertinentes para o trabalho. Esse envolvimento dos 

locutores com o dizer podem ser percebidos por meio de marcas como os 

índice de pessoa “me”, “meu” e pela flexão verbal “senti”, “recordo”, 

evidenciando que o locutor assume o PdV da proposição-enunciado. 

 Já o aluno QA07, excerto 54, destaca que a participação do professor-

orientador permite esse outro olhar, pois a elaboração do projeto conta 

efetivamente com o professor da disciplina e o aluno. Por fim, o aluno QA08, 

excerto 55, destaca que a qualificação é um momento que traz sugestões 

necessárias à última versão do projeto e que essas foram acatadas para a 

entrega final. Nos casos dos excertos acima, vemos que a flexão verbal em 

terceira pessoa denuncia o afastamento do locutor e o PdV, o que indica que 

temos um PdV anônimo, já que não é creditado a uma fonte do saber e nem 

assume o PdV do conteúdo. 
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Para ilustrar esses discursos dos alunos, elaboramos o gráfico a 

seguir, que mostra a contribuição obtida pelo aluno durante a qualificação 

do projeto. 

 

  

Nesse ponto sobre a participação do orientador na qualificação do 

projeto, vemos emergir os outros interlocutores do discurso acadêmico 

conforme proposto por Bakhtin (2003) e reafirmado por Sobral (2009) e 

Guimarães (2001), quando dizem da necessidade de aceitação e de inserção 

por parte da comunidade científica. É nesse momento que outros 

interlocutores aparecem para contribuir com o projeto e, consequentemente, 

com a monografia, aqui podem ser desveladas contribuições de diferentes 

ordens: do professor da disciplina Seminário de monografia I; do orientador 

da monografia no semestre seguinte e dos possíveis membros da banca 

examinadora, os professores do departamento, convidados a participarem da 

qualificação.  

Em tópico anterior, dissemos que esse momento da qualificação é 

muito pertinente para o fechamento do projeto e para a efetivação da 

monografia, graças à participação de outros professores, especialmente 

 8; 80% 

2; 20% 

Gráfico 5 - Contribuição durante a qualificação do projeto 

Sim

Não
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porque, para alguns alunos, o primeiro contato real do professor orientador 

com o projeto e, consequentemente, com a monografia que será orientada no 

semestre seguinte. Conforme propõe Mazzilli (2009), a qualificação para o 

aluno é o momento de submeter a outros olhares, para além do orientador, o 

andamento de seu trabalho, ouvindo e esclarecendo os comentários e 

recebendo sugestões, que serão aproveitadas ou não. 

O gráfico acima revela que a participação dos orientadores foi 

significativa, com 80% destes presentes durante a arguição do aluno. Vale 

ressaltar, com base em nossas observações e anotações nas notas de campo, 

que os alunos compreendem esse momento como inspirador para o 

desenvolvimento da monografia, pois contam com as contribuições advindas 

desses interlocutores para a evolução do projeto e também para o 

entendimento do objeto de estudo. Por isso, esse número é realmente muito 

expressivo e demonstra que a certificação social é um item necessário para a 

concretização de um trabalho acadêmico. (cf. MARQUES, 2006).  

Os outros 20% representam a não participação do orientador. Apesar 

diso, tiveram as contribuições dos outros professores durante a qualificação. 

Ressaltamos ainda que essa não participação ocorreu apenas na 

qualificação. Contudo, os alunos QA04 e QA10 relatam que tiveram 

contribuições dos seus possíveis orientadores em outros momentos. 

No decorrer dessa seção, pudemos compreender que a escolha do 

orientador pode ser determinante para a produção do projeto de pesquisa, 

pois é a partir dessa opção que os caminhos começam a ser delineados pelo 

aluno e pelo professor da disciplina acerca do objeto de estudo e do aporte 

teórico e metodológico, bem como que a contribuição do possível orientador 

da monografia constitui como uma prática não-oficial, pois não consta no 

Projeto Pedagógico do Curso, mas que, apesar disso, revela-se como 

necessária para que, no momento da produção da monografia, o aluno não 

tenha que mudar de objeto, em virtude desse não acompanhamento. Vimos, 

ainda, que esse acompanhamento quando não efetivado ao longo da 

elaboração do projeto pode ser efetivado quando da participação do 

orientador na qualificação do projeto, contribuindo diretamente para a 

versão final do texto.  
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4.4 Identificando papeis de orientador e orientando na produção da 
monografia: vozes do orientador e do orientando que se manifestam no 

discurso 
 

No decorrer das seções anteriores, vimos por vários momentos, nos 

discursos de professores e alunos, alusão às diversas atribuições pertinentes 

a esses sujeitos envolvidos na produção da monografia. Para cada um, 

funções diferenciadas foram sendo atribuídas, sem necessariamente se 

perguntar diretamente sobre a função de cada um dentro desse processo. 

Dizemos isso, porque diferentemente das seções anteriores que tomam 

questões como base para as análises, aqui fazemos um resgate do que 

professores e alunos disseram sobre a produção da monografia e a partir 

disso procuramos (re)definir os papeis que cada um assume nesse processo. 

Analisar esses discursos permite conhecer quais as funções/papeis 

que esses sujeitos atribuem um ao outro na produção da monografia, com 

vistas a poder traçar um perfil de orientador e orientando, considerando 

como esses são (re)definidos em função de suas atribuições nesse processo. 

Esclarecer sobre esses papeis constitui, pois, uma maneira de poder 

compreender o desenvolvimento da produção da monografia, tomando como 

guia a forma como cada um desses sujeitos está desvelando suas 

atribuições. 

Sendo assim, nessa seção, iremos apresentar dois subtópicos que 

visam apontar, de um lado, o papel do orientador e do orientando pelo 

prisma de alunos do Curso de Letras, e, de outro, o papel do orientador e do 

orientando tomado pelo professor-orientador desse curso, considerando a 

possibilidade de desmistificar a ideia de que a produção de texto na 

academia tem um (orientador) que manda e outro (orientando) que obedece, 

numa relação de autoridade, mas que cada um tem papeis diferentes a 

cumprir na produção escrita universitária.  A seguir, vejamos pontualmente 

o que anunciam esses discursos sobre os papeis de orientador e orientando. 

 
4.4.1 O papel do orientador e do orientando em discursos de professores 

 

Conforme dizemos acima, nesse espaço, buscamos analisar nos 

discursos de professores, quais as funções atribuídas por eles ao orientador 
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e orientando, considerando o que eles responderam ao longo das diversas 

perguntas colocadas no questionário, das quais abstraímos alguns papeis 

que serão comentados ao longo dessa seção e que podem ser visualizados no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – O papel do orientador em discursos de professores 

O PAPEL DO ORIENTADOR EM DISCURSOS DE PROFESSORES 

CATEGORIA RECORRENCIA NOS DISCURSOS 

Instigador do espírito investigativo 04 

Fornecedor de suporte teórico 
metodológico 

 
04 

Condutor do orientando 06 

Leitor do trabalho 03 

Propositor de sumário 03 

Conduzir a banca 02 

 

O gráfico acima revela 06 (seis) papeis atribuídos ao orientador 

durante a escritura da monografia. Cada um desses papeis desvela sobre um 

aspecto a ser refletido no decorrer do processo de orientação. Entendemos, 

pois, que compreender as funções desempenhadas pelo orientador a partir 

de seus próprios discursos constitui uma maneira de analisar o fazer da 

investigação apontado pelo prisma do orientando, o que descortina sua 

própria ação. Assim, analisamos, a seguir, o que cada uma dessas funções 

diz sobre a produção da monografia: 

(i) instigador do espírito investigativo – essa é uma função primordial 

que o orientador deve exercer diante do aluno, principalmente na graduação, 

pois nesse nível as dúvidas são maiores e as incertezas fazem parte da vida 

do orientando, de maneira que é o momento de enumerar e fazer perguntas 

sobre as opções teóricos-metodológicas, indicar direcionamentos sobre o 

fazer pesquisa.  Entendemos que essa constitui uma das funções essenciais 

e inerentes ao orientador, já que é através dele que o orientando se inicia na 

pesquisa científica, abrindo caminho para as várias perspectivas de estudos 

que possam vir a fazer parte da investigação do orientando. Essa função não 

é fácil, mas precisa ser promovida dentro dos cursos de graduação como 

iniciação científica e pós-graduação como continuidade da pesquisa. 
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(ii) fornecedor de suporte teórico e metodológico – esse papel diz respeito 

a possibilitar ao aluno-orientando o conhecimento acerca do aporte teórico e 

metodológico pertinente para a temática e objeto de pesquisa. Essa função é 

pertinente ao momento de escolha do orientador, pois um dos critérios 

principais dessa escolha é justamente a teórica e a metodologia trabalhada 

pelo orientador, ou seja, essa função é o pilar de sustentação do fazer 

investigativo proposto pelo orientador ao orientando. Uma outra questão está 

imbuída dessa função que é a de respeitar as opções teóricas e 

metodológicas quando advindas do orientando, uma vez que, fornecedor 

dessas é preciso também saber compreender aquilo que é trazido pelo aluno. 

(iii) condutor do orientando – essa é a função de guia, refere-se a 

acompanhar o processo de escritura do texto monográfico. Além disso, esse 

papel é inerente ao orientador, pois ele precisa ser presente em todos os 

momentos do processo, desde a escolha do objeto de estudo ao momento de 

execução da pesquisa com a coleta do corpus, devendo se fazer presente no 

momento de elaborar e acompanhar todo o roteiro de trabalho. A essa 

função uma outra ação também está subentendida que é de marcação de 

encontros para poder ser guia e acompanhar a evolução do texto. 

(iv) leitor do trabalho – essa função de leitor é mais que necessária, é 

inerente a própria atuação do orientador, de maneira que não se concebe 

uma orientação sem que esse se faça um leitor assíduo e principal do texto 

do aluno, sendo, portanto, o interlocutor imediato do texto do orientando, 

desde as primeiras versões até o último momento da entrega final. Ser leitor 

do texto do aluno é também ser expectador de uma criação da qual faz parte, 

ou seja, através dessa visão de leitor, o aluno pode compreender os 

caminhos que devem ser refeitos para que o texto se torne mais atraente aos 

olhos do leitor-orientador. Essa interlocução estabelecida através do leitor-

orientador é o que permite a evolução da produção da monografia. 

(v) propositor de uma proposta de sumário – essa função de indicador 

de sumário, apesar de não ser muito recorrente entre os discursos dos 

professores, é bastante pertinente no processo de construção da monografia, 

pois o orientador, ao mostrar uma ideia de sumário do trabalho do 
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orientando, permite que esse possa também promover o diálogo, e não se 

coloque no papel de autoridade.  

(vi) condutor da banca-examinadora – subtende dessa ação a função de 

condutor da banca examinadora, que é estabelecer os caminhos do processo 

de avaliação, no caso de Letras, realizado através de três depósitos da 

monografia. Em outras palavras, é papel do orientador conduzir o processo 

de julgamento do trabalho de pesquisa por parte da banca examinadora, ao 

se fazer condutor, esse também escolhe a banca conjuntamente com o 

orientando.   

Como vemos, muitos são os papeis realizados pelo orientador na 

produção do texto monográfico, cada um desses papeis contribui em 

aspectos distintos que dizem sobre a condução da orientação na graduação e 

desvelam sobre o que fazer e como fazer quando se tem a tarefa de orientar 

seja na graduação, seja na pós-graduação. Vale ressaltar que muitas outras 

funções podem ser atribuídas ao orientador para que a produção da 

monografia no contexto de iniciação científica se estabeleça como promoção 

do conhecimento. Explicitado as funções do orientador, passemos a 

apresentar as funções atribuídas ao orientando pelo viés do professor-

orientador. Vejamos com base no quadro seguinte. 

 

  Quadro 5 – O papel do orientando em discursos de professores 
 

O PAPEL DO ORIENTANDO EM DISCURSOS DE PROFESSORES 

CATEGORIA RECORRENCIA NOS DISCURSOS 

Leitor do trabalho 04 

Apresentador do projeto 05 

Apresentador de uma proposta de 
sumário 

 
06 

Revisor do texto 05 

Propositor de posição teórico e 

metodológica 

 

04 

 

Assim como pudemos perceber, nos discursos dos professores, 

diferentes papeis para o orientador, também foi possível abstrair de algumas 

ações, papeis exercidos pelos alunos na produção da monografia. O gráfico 

acima ilustra a existência de 05 (cinco) funções distintas, que podem ser 

melhor compreendidas a seguir: 
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(i) leitor do trabalho – se fazer leitor do próprio texto constitui como 

papel inerente a qualquer processo de escritura de diferentes gêneros, no 

caso, da monografia essa função tem que ser presente a todo o momento, 

pois não se produz sem se estabelecer leitor dessa produção, de maneira que 

uma vez reconhecida a necessidade de produção, independente do nível de 

ensino, ser leitor é assumir-se como interlocutor do seu próprio texto, é 

tomar uma atitude responsiva para com sua própria escrita, promovendo-se 

enquanto receptor do texto. 

(ii) apresentador do projeto – essa ação diz respeito à função de 

expositor e debatedor que o aluno deve exercer nos primeiros momentos da 

orientação, pois, muitas vezes, o professor não conhece profundamente o 

projeto do aluno e/ou quer saber pelo prisma do aluno o que ele tem a dizer 

de sua proposta de pesquisa. Ser debatedor e expositor é uma função que 

perpassa todo o processo de escritura da monografia, pois não se tem como 

produzir um texto de natureza científica sem assumir-se nessas funções, já 

que a todo tempo é cobrado por parte do orientador que o orientando debata 

sobre a pesquisa como forma de reconhecer sua pertinência e relevância. 

(iii) apresentador de proposta de sumário – evidencia aqui a função 

propósito do sumário, que se refere ao momento em que o orientando, no 

início da orientação, apresenta para o orientador uma proposta de sumário, 

visando o reconhecimento e o recebimento dessa de maneira satisfatória. É 

uma função recorrente entre os discursos de professores, tanto pelo viés do 

orientando como do orientador, o que significa que ambos entendem a 

necessidade dessa função para o desenvolvimento da produção desse gênero. 

(iv) revisor do texto – assim como leitor, a função de revisor do próprio 

texto é tarefa inerente a toda e qualquer atividade de produção textual. É 

uma função que cabe ao aluno realizar, seja enquanto orientando na 

elaboração da monografia, seja enquanto produtor de gêneros diversos. Isto 

é, se fazer revisor configura-se como uma premissa da produção e, por isso, 

não deve ser negligenciada por nenhum dos sujeitos envolvidos no processo. 

(v) propositor de posição teórico-metodológica – uma vez compreendido 

que, quando se escolhe o orientador também se escolhe a posição teórica, 

parece não haver abertura para a função de propositor de nenhuma 
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perspectiva teórica. Contudo, partindo do princípio de que a produção do 

texto acadêmico é um processo dialógico por excelência, entendemos que o 

aluno pode, por meio do diálogo e na busca de produzir conhecimento, ser 

propositor de alguma perspectiva teórica e metodológica, na medida em que 

esse conhece mais a fundo seus dados e, por isso, possivelmente tem 

sugestões a oferecer nesse âmbito. Ao reconhecer essa função, o orientador 

toma uma atitude de respeitar as opções teóricas, isso não significa que irá 

aceita-la, mas que promove a abertura do diálogo. 

As discussões arroladas nesse subtópico promovem o entendimento do 

orientando pelo prisma do professor-orientador como alguém a quem se 

atribui muito mais do que a função de executor de tarefas, mas um sujeito 

que busca se estabelecer, apesar de estar no nível primário de pesquisa, 

como um produtor de conhecimento, para isso, assume, ao longo da 

produção da monografia, diferentes papeis que cercam a produção de  um 

trabalho de qualidade. 

 

4.4.2 O papel do orientador e do orientando em discursos de alunos   

 

As análises que realizamos ao longo das seções anteriores apontaram 

diversos aspectos sobre a produção da monografia e o trabalho de 

orientação, considerando desde a forma de desenvolvimento da produção até 

questões mais específicas como da articulação do projeto com a monografia. 

Com base nos discursos dos alunos arrolados anteriormente, buscamos 

traçar o papel por esse atribuído ao orientador e ao orientando.  

Para tanto, essa seção tem como objetivo apresentar e discutir os 

diversos papeis que orientador e orientando podem assumir durante a 

produção da monografia, conforme depreendemos dos discursos de alunos. 

De acordo com Mazzilli (2009, p. 91), os papeis a serem adotados por 

orientador e orientando são os que melhor conciliem para elaborar e 

executar a produção da monografia, de modo que tudo que fuja a isso tende 

a se constituir em disfunção desses papeis. 

Assim, diferentemente do que propõe Machado (2006), quando diz que 

a orientação é um papel tipicamente da pós-graduação, entendemos que, na 
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graduação, com as mudanças decorrentes das diretrizes da educação 

brasileira, hoje constitui um papel inerente ao professor e muito pertinente 

para a produção do conhecimento nesse nível de ensino.  

Para ilustrar como esses papeis são apresentados em discursos de 

alunos, mostramos, a seguir, um quadro que expõe os diversos papeis dados 

ao orientador e orientando durante a produção da monografia. 

 

    Quadro 6 – O papel do orientador em discursos de alunos 
 

O PAPEL DO ORIENTADOR EM DISCURSOS DE ALUNOS 

CATEGORIA RECORRENCIA NOS DISCURSOS 

Guia de passos 10 

Leitor do trabalho 05 

Interlocutor na orientação 07 

Apontador de dúvidas  05 

Revisor de texto 05 

Responsável pelo trabalho 05 

Indicador de leituras e aportes 
teóricos 

 
05 

 

O quadro acima desvela sobre as diversas funções assumidas pelo 

orientador durante o processo de produção da monografia que perpassam 

atribuições diferenciadas a partir da elaboração do projeto de pesquisa. O 

gráfico mostra que 07 (sete) funções podem ser identificadas ao longo desse 

processo. Vale ressaltar que todas as funções são citadas com frequência 

nesses discursos, sendo a função guia de passos a mais recorrente entre os 

discursos do aluno. Acreditamos que isso se deve ao fato de que essa função 

é a que mais representa a orientação, dada o caráter de acompanhamento 

que é inerente à produção do texto acadêmico. Vejamos detalhadamente o 

que cada uma dessas funções exprime:  

(i)  guia de passos para execução da monografia – é uma das primeiras 

funções vislumbradas pelos alunos e que pode ser vista também no PPC 

(2006), pois esse guia constitui um pressuposto necessário para o 

orientador, de maneira que não existe orientação sem acompanhamento, 

sem esse se mostrar como alguém que estabelece a direção do caminho a ser 

percorrido durante o desenvolvimento da pesquisa, conforme assinala 

Mazzilli (2009), ao afirmar que esta é a primeira função do orientador;  
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(ii) leitor do trabalho – pode parecer de imediato somente como uma 

atribuição inerente ao trabalho de qualquer professor, mas os discursos 

marcam essa função em todos os momentos. Essa atribuição de leitor ao 

orientando é muito pertinente no trabalho do orientador, pois, conforme 

Perrota (2004), durante a produção da monografia o leitor do texto científico 

deve assumir diferentes atuações como amigo, inimigo, par-profissional. 

Sendo assim, ao se fazer presente o leitor-orientador deve assumir essas 

posturas diante do texto do aluno, assumindo uma atitude responsiva ativa 

perante o texto do orientando (BAKHTIN, 2006).  

(iii) interlocutor na orientação – é uma maneira do aluno colocar que, 

para ser orientador, é preciso se fazer presente durante todo o processo. Isso 

também indica que a orientação perpassa desde a produção do projeto de 

monografia, etapa essa que, muitas vezes, conforme vimos nos discursos de 

alunos e professores, não é realizada quando da produção desse gênero. 

Ademais, ao deixar evidenciar essa função, o aluno denuncia a existência de 

uma orientação não presente, ou seja, o orientador que faz poucos 

encontros, sem estabelecer os caminhos da pesquisa; 

(iv) apontador de dúvidas – essa função pressupõe a presença do 

orientador em todos os momentos, pois a dúvida durante o processo de 

escritura do texto acadêmico é algo constante na produção, mas isso 

também revela e supõe o orientador somente como alguém para tirar dúvida, 

o que restringe muito o trabalho do professor quando da orientação da 

monografia, pois, conforme Bianchetti e Machado (2006), a orientação é uma 

atividade constante na vida do professor universitário e requer que esse 

assuma formas diversas no decorrer da produção aluno. 

(v) revisor do texto – essa função é uma constante na escrita 

universitária, advinda da compreensão da escrita enquanto atividade 

processual, tomada por varias etapas até chegar à versão final (SCHENEWLY 

& DOLZ, 2004). Além de ser uma função do orientador, revisar o texto é uma 

etapa da produção que deve ser cumprida não só pelo professor, mas 

também é uma função inerente para o produtor de texto, especialmente na 

academia, onde a produção é uma prática constante e que, pela própria 
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natureza do texto científico, exige a revisão constantemente. (REIS & 

BAGNO, 2010); 

(v) ser responsável pelo trabalho – essa função diz respeito à 

necessidade de o aluno poder compartilhar a responsabilidade pelo texto 

com o professor-orientador, já que esse é quem acompanha o processo de 

desenvolvimento do texto e, por isso, precisa também se mostrar como 

responsável pela produção do texto. De acordo com Marques (2006), essa 

responsabilidade é também uma maneira de dá credito ao trabalho 

executado pelo orientador, mas não deve ser confundido com a autoria do 

texto; 

(vi) indicador de leituras e aportes teóricos e metodológicos – essa 

função é presumida pelo próprio caráter da orientação, já que apontar esses 

direcionamentos é tarefa a ser realizada desde a escolha da orientação, que 

deve ser direcionada também pelo prisma teórico e metodológico da 

pesquisa, de maneira que ao mencionar essas bases tem-se revelado 

também a opção de orientação. Outra questão é que essa função perpassa 

todo o processo de escritura da monografia desde a constituição do projeto. 

Essa função pode ser confundida quando diz dos aportes metodológicos com 

o que propõe os manuais de metodologia, conforme estipula Bianchetti 

(2006), deixando a entender que a orientação da monografia vai muito além 

do que simplesmente traçar a metodologia de execução de uma pesquisa, 

como faz esses manuais. 

Como vemos, essas são as funções do orientador que emergem dos 

discursos dos alunos, que nos indicam o quanto a tarefa de orientação deve 

ser realizada com comprometimento e engajamento do professor para com o 

aluno e consequentemente com a produção da monografia.  

Outros papeis não evidenciados no gráfico são atribuídos ao orientador 

só que com menos frequência, como é o caso do aluno QA02, quando diz que 

esse deve oferecer dicas com base em exemplos de outras monografias. De 

forma semelhante, o aluno QA10 aponta que o orientador pode ter a função 

de amigo mantendo uma relação com o orientando que se estenda além do 

profissional e possa ser um pouco pessoal, de acordo com Viana e Veiga 

(2011). Esse tipo de relação é muito presente na academia, pois a orientação 
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costuma ultrapassar os limites acadêmicos. Ademais, vimos que não há no 

papel exercido pelo orientador uma visão de autoridade diante do aluno e 

sua produção, mas há funções em que orientador e orientando exercem os 

mesmos papeis, como é o caso de revisor de texto. 

Passemos a visualizar, mais a frente, quais as funções atribuídas ao 

orientando, nos discursos dos alunos. Vejamos o quadro abaixo: 

 

 

    Quadro 7 – O papel do orientando em discursos de alunos 
 

O PAPEL DO ORIENTANDO EM DISCURSOS DE ALUNOS 

CATEGORIA RECORRENCIA NOS DISCURSOS 

Anotador de informações  08 

Corretor e revisor do texto 08 

Apontador de dúvidas 08 

Executor de tarefas 06 

Ser responsável pelo trabalho 05 
 

Apesar de não direcionarmos uma questão para o aluno sobre qual a 

função que ele deve assumir quando da produção da monografia, muitas 

funções emergiram dos discursos desses alunos e dizem um pouco sobre 

como é a tarefa de produzir texto acadêmico pelo olhar do aluno, já que, 

muitas vezes, esse olhar é negligenciado ou não anunciado em discussões da 

área. Isso pode ser visualizado pelo quadro, quando deixa enunciar algumas 

das várias atribuições, que muitas vezes não estão expostas no PPC de 

Letras (2006) e também explicitadas nos estudos de Marques (2006) e 

Haguette (2006). Ademais, muitas funções realizadas durante a produção, 

conforme pontua Dolz et al (2010) pouco são anunciadas, o que deixa a 

entender que o aluno compreende que seu papel é apenas de executar as 

orientações do professor.  

Assim, vejamos, a partir do gráfico, quais papeis o aluno diz que o 

orientando assume durante o processo de produção da monografia, sendo 05 

(cinco), a saber: 

(i) fazer anotações na orientação – essa é uma ação que pode ser 

transformada em um papel, ou seja, o orientando é por excelência um 

anotador de questões da orientação. Esse papel é inerente a ele, enquanto 
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aquele que recebe as orientações e, depois de discutí-las, pode ou não 

realizar a proposição colocada pelo orientador. 

(ii) corretor e revisor do trabalho – essa função é atribuída tanto ao 

orientador quanto ao orientando; ambos devem participar conjuntamente na 

condição de revisor da produção da monografia. Isso significa entender que a 

produção é processual e contempla diferentes tarefas para aqueles que se 

envolvem no processo (cf. BUNZEN, 2009). Essa função também pode ser 

encontrada como uma das sequencias didáticas de produção de textos 

estipuladas por Schneuwly e Dolz (2004), que corresponde a uma das etapas 

finais de escritura do texto. 

(iii) apontador dúvidas – se por um lado o orientador tem a função de 

tirar dúvidas, o orientando tem a função de apontar os possíveis 

questionamentos no decorrer da produção do texto. Essa função é bem 

comum no caso de orientação de trabalhos acadêmicos, já que partimos do 

princípio de que o gênero monografia constitui em uma produção nova para 

o aluno, fazendo emergir muitas questões que precisam ser esclarecidas e, 

por isso, ambos exercem os papeis de identificador e extrator de dúvidas na 

elaboração da monografia. 

(iv) executor de tarefas – ao denunciar essa função, no discurso do 

aluno, vemos entrever uma questão que assola a orientação e, 

consequentemente, aos que se envolvem nesse processo de escritura, que é 

de alguém que está na posição de mandar e alguém que está na posição de 

realizar aquilo por quem foi mandado. Mesmo denunciando esse 

entendimento nos discursos dos alunos, acreditamos, pelas outras funções, 

que o trabalho de orientação e a função do orientando não devem ser 

resumidos a executador de tarefas, já que a produção envolve sujeitos com 

atribuições diversas. 

(v) ser responsável – aqui, conforme foi apontado pelos discursos dos 

alunos, entende-se o orientando como responsável pelo trabalho da 

monografia e, aqui, diferentemente do que foi dito anteriormente no papel do 

orientador, o orientando é responsável e essa responsabilidade é transferida 

para a autoria do texto. 
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Esses foram os papeis que pudemos verificar nos discursos dos 

alunos, o que deixa a entender que o orientando não compreende muito bem 

qual(is) a(s) função(ões) a ser(em) exercida(s) durante a produção do texto 

monográfico, o que, em alguns momentos, podem ser compreendidas com 

fases/etapas da produção textual, como é o caso de revisor de texto. 

 

4.5 Estabelecendo relações entre discursos de professores e alunos 

sobre a produção da monografia  
 

No decorrer das seções anteriores, dividimos as análises separando os 

discursos de alunos e professores conforme diferentes aspectos que 

envolvem a produção da monografia. De modo diferente, nessa seção, 

buscamos estabelecer cruzamento entre esses discursos com vistas a 

sistematizá-los e apontar outros direcionamentos sobre a produção da 

monografia no Curso de Letras. 

Nossa intenção nessa seção é mostrar em quais aspectos os discursos 

de professores e alunos estão imbricados quando expressam dizeres sobre a 

produção da monografia. Para tanto, partimos do princípio de que a 

produção textual no ensino superior é uma atividade que exige um maior 

envolvimento dos sujeitos que abarcam esse processo, isso porque o 

trabalho de escritura que se desenvolve nesse âmbito exige uma articulação 

entre aluno e professor de maneira orientada por ambas as partes 

(BIANCHETTI, 2006).  

Dissemos isso com o intuito de adentramos no primeiro ponto, que diz 

respeito à orientação e produção da monografia. Podemos dizer que os 

discursos de alunos e professores comungam, em parte, sobre uma mesma 

perspectiva do trabalho de escritura na academia e revelam também a (não) 

assunção da responsabilidade enunciativa em relação às vozes dos manuais 

de metodologia e das normas institucionais. A começar pela escolha da 

orientação, os discursos de alunos e professores denunciam que esse 

constitui um dos aspectos mais importantes do processo de escritura da 

monografia, pois é a partir do momento em que o aluno escolhe seu 

orientador que outras opções também são tomadas como, por exemplo, a 

teoria subjacente a essa produção e a metodologia de pesquisa, ou seja, essa 
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escolha implica diretamente no andamento do projeto de pesquisa e da 

monografia. Esse aspecto é ilustrado abaixo com base em excertos de 

discursos de orientando e orientador, confirmando esse compartilhamento. 

Salientamos que ambos respondem a questão referente à escolha da 

orientação. 

 

Excerto 56 
Ajudou muito, tendo em vista que o meu orientador também trabalhava e se identificava com a 

perspectiva de estudo proposta em meu trabalho. (QA03) 

 
Excerto 57 

Sim, pois a escolha do orientador implica necessariamente na escolha de uma linha de 
pesquisa e se o aluno tem a oportunidade de optar por um caminho motivado por um querer e 
pela sua afinidade teórica é possível que ele execute a pesquisa com mais compromisso, 
empenho e dedicação. (QP02) 

 

O discurso do aluno QA03 evidencia que a opção pelo orientador se 

deu pela afinidade temática, o que proporcionou maiores possibilidades no 

desenvolvimento do trabalho. Essa adequação com a temática dada pela 

escolha do orientador é reafirmada no discurso do próprio orientador QP02, 

que considera também essencial essa adequação, já que dessa escolha 

muitas outras a acompanham, como a linha de pesquisa e as opções 

teóricas e metodológicas da monografia. Notamos, ainda, que ambos 

assumem o PdV, conforme denunciam as marcas como a afirmação 

categórica dada pelo sim, o uso de índices de pessoa como meu, sua. O que 

se percebe são discursos de professor e alunos que assumem seus PdVs e, 

com isso, revelam que um dos primeiros passos da produção é o momento 

da escolha da orientação, o que, a nosso ver, é determinante no trabalho de 

escritura do projeto de pesquisa e consequentemente na monografia.  

Ademais, os discursos de professores e alunos são bem enfáticos 

quando dizem do processo de elaboração da monografia, principalmente 

quando se referem à necessidade de adequar a produção às especificidades 

do gênero monografia e às afinidades teóricas, como forma de garantir uma 

escritura de mais qualidade. 

Excerto 58 
Acredito que da forma que foi realizado, explorando o gênero monográfico em seus aspectos 
característicos, apresentando exemplos e, principalmente através das pontuais sugestões de 
correções feitas desde a elaboração do projeto de monografia. (QA08) 
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Excerto 59 
Compreendendo o texto monográfico como resultado de um trabalho coletivo [...] de respeito às 
opções teórico-metodológicas e o cumprimento de prazos, para que não incorra numa relação 
conflituosa. (QP03) 

 

Os discursos de professores e de alunos acima comungam da ideia de 

que a produção do gênero monografia deve compreender desde as 

especificidades do gênero perpassando aspectos como respeito às opções 

teórico-metodológicas do orientando. Esses dois aspectos apontados pelos 

discursos representam as necessidades da produção do texto monográfico 

pelo prisma de orientador e orientando. Quanto ao PdV, percebemos que 

ambos assumem o conteúdo enunciado, conforme vemos pelas marcas de 

pessoa apontadas nos excertos. 

Os discursos de professores e alunos revelam ainda que comungam de 

uma mesma perspectiva no que se refere à produção da monografia, quando 

apontam que a orientação da monografia deve ser concedida a um 

orientador experiente, pois se trata de uma experiência de pesquisa que tem 

como finalidade iniciar o aluno na construção do conhecimento, por isso, o 

trabalho do orientador exige uma certa experiência, dada as especificidades 

da graduação, conforme ilustramos no excerto a seguir:  

 
Excerto 60 

Acho que o papel fundamental do orientador nesse estágio acadêmico (graduação) é mostrar 
as possibilidades e fazer com que o aluno adquira certa autonomia para escolher o próprio 
caminho. (QP02) 

 

Como vemos, o discurso do professor assume o PdV do conteúdo 

enunciado através da flexão do verbo em primeira pessoa acho, revelando a 

natureza da especificidade da orientação na graduação, possibilitando ao 

aluno a abertura pelos caminhos da pesquisa, para a produção do 

conhecimento e principalmente para que o aluno construa o próprio 

caminho de pesquisa. Ao reconhecer essa importância, o professor-

orientador da monografia, ao mesmo tempo, declara estar preocupado com a 

formação desse profissional, especialmente com os direcionamentos a serem 

tomados em uma futura pós-graduação stricto sensu ou lato sensu. 
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Também é semelhante nos discursos de professores e de aluno a 

referência à retomada do projeto quando da realização da monografia. Esse 

aspecto reflete uma preocupação de ambos em não produzir um gênero 

somente para fins avaliativos e sim para que seja reconhecido e retomado em 

momentos posteriores. 

 

Excerto 61 
Evitar que o aluno não faça um projeto apenas para o professor de seminário de monografia 

atribuir uma nota, e depois tenha que fazer outro projeto para o orientador. (QP03) 

 

Excerto 62 
[...] é durante a elaboração do projeto de monografia que todo o esqueleto, o caminho a ser 
percorrido pela pesquisa é construído. (QA08) 

 

Apesar de nos discursos acima, professor e alunos não deixarem 

marcas que denotem assumirem o PdV do conteúdo enunciado, esses 

deixam revelar que a produção do gênero deve ter uma finalidade 

reconhecida (MARCUSCHI, 2008) e não unicamente como produto de uma 

avaliação, de maneira que a produção do projeto é uma forma de delinear os 

passos a serem percorridos durante a elaboração da monografia, por isso, 

não deve ser entendido apenas como requisito avaliativo.  

Por isso, a pertinência da articulação do projeto de pesquisa com a 

monografia que nasce desde os primeiros momentos da disciplina Seminário 

de Monografia I, perpassando todo o desenrolar do processo de escritura da 

monografia quando da disciplina Seminário de Monografia II.  

Vale ressaltar que os discursos de professores e alunos destacam que 

uma das melhores contribuições do orientador quando da produção do 

projeto é na qualificação, pois esse constitui o único momento em que 

ambos oficialmente se reconhecem, antes da orientação da monografia, como 

orientador e orientando.  

No que tange ao processo de orientação que envolve a produção da 

monografia, percebemos, nos discursos de professores e alunos, algumas 

ideias que se completam como a necessidade de um acompanhamento 

presencial e que esse possa contemplar as diferentes etapas do processo de 

escritura.  
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Excerto 63 
A orientação implica na execução de etapas: a) retomada no Projeto de Pesquisa; b) 
monitoramento do cronograma de execução; c) encontros de orientação; d) acompanhamento 
dos estudos orientados  e) leitura das partes redacionais; (QP01) 

   
Excerto 64 

O trabalho de orientação da monografia deve ser feito, principalmente, com muita 
responsabilidade, uma vez que orientando e orientador precisam estar satisfeitos um com o 
outro para que assim possam realizar um bom trabalho. (QA07) 

 

Os discursos de orientador e orientando transcritos acima ilustram o 

que dizemos sobre a orientação compreender etapas e a necessidade de um 

acompanhamento com cronograma definido, cujas fases da escritura façam 

parte desse acompanhamento. O discurso da orientanda revela uma outra 

problemática, que é a necessidade de uma orientação com mais empenho; 

isso é um critério de garantia para o desenvolvimento da orientação e do 

envolvimento desses sujeitos no processo de escritura.  

No tocante aos papeis atribuídos por alunos e professores ao 

orientador e orientando, podemos dizer que muitas são as funções 

assumidas por esses sujeitos durante o processo de construção da 

monografia, que se completam e se agregam, a nosso ver, para possibilitar 

um trabalho de escritura mais apoiado em fontes e mais sistematizado. A 

seguir, trazemos o discurso de um dos professores que aponta tarefas 

atribuídas durante a orientação da monografia e das quais abstraímos 

diferentes funções, tanto para o orientador quando para o orientando.  

 
Excerto 65 

[...] é, juntamente com o orientando, sugerir, apontar, planejar caminhos para a condução de 
uma pesquisa científica. Fazer a leitura e corrigir o texto do aluno-orientando, manter uma 
relação de aprendizado, indicar referencias bibliográficos, acompanhar todo o trabalho 
monográfico. (QP05) 

 
Excerto 66 

[...] se deu no sentido de mostrar os caminhos os quais deveria seguir. (QA01) 

 

Os discursos apontados acima ilustram alguns dos papeis que alunos 

e professores assumem em virtude dessas diferentes ações, conforme mostra 

o professor QP05, pois compreendemos que, para que determinadas tarefas 

sejam executadas, é preciso que se encarne uma função. No discurso do 

professor, percebemos que essas ações são realizadas em conjunto com o 
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orientador, o que, de certa forma, implica que orientador e orientando, 

durante o processo de escritura da monografia, acabam realizando funções 

parecidas, imbricadas no fazer da produção escrita. Já o discurso do aluno 

revela uma função que o professor-orientador assume quando dessa 

produção, que é a de guia/condutor da tarefa de pesquisar na academia, 

cabendo, pois, ao orientador mostrar os caminhos a serem percorridos pelo 

orientando em relação ao projeto de pesquisa e à monografia. 

Para explicitar alguns dos diferentes papeis assumidos por professores 

e alunos durante a escrita da monografia, trazemos o quadro abaixo, que 

apresenta as funções de orientador pelo prisma do professor e do aluno.  

 

   Quadro 8 – Papeis do Orientador em discursos de Professores e de Alunos 

Papeis do orientador atribuídos 
pelos professores 

Papeis do orientador atribuídos 
pelos alunos 

Instigador do espírito investigativo Guia de passos para execução do 
trabalho 

Leitor Leitor efetivo da produção 

Aporte teórico e metodológico Interlocutor imediato 

Propositor de sumário  Propositor de sumário 

Condutor da execução do trabalho Responsável pelo texto 

Condutor da banca examinadora Revisor 

 

Como vemos no quadro acima, os diferentes papeis que são revelados 

pelos discursos de alunos e professores para o orientador, mostrando que 

muitos são subjacentes ao próprio professor-orientador, como é o caso de 

atribuição da função de leitor, de suporte teórico e metodológico, dentre 

outras, indicam o quanto a orientação de um trabalho de iniciação científica, 

no caso da monografia, exige muito mais do que apenas conduzir os passos 

do aluno, compreendendo também ser um estimulador, pois é dele a função 

de provocador de pesquisa. 

Essa função é elemento essencial para a formação profissional desse 

aluno, já que, muitas vezes é no decorrer de um processo de escrita dessa 

natureza que surgem pesquisas relevantes para os estudos da linguagem, 

podendo ser ampliadas posteriormente, em uma pós-graduação, seja stricto 

sensu ou lato sensu, bem como abrem espaço para a própria formação desse 
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profissional da educação, integrando os três pilares da universidade, que são 

ensino, pesquisa e extensão. 

Todas as funções/papeis elencados no quadro revelam que o 

orientador representa o pilar que sustenta a produção da monografia na 

graduação, pois parte dele a tarefa de possibilitar a abertura necessária para 

que esse aluno/orientando possa se estabelecer enquanto profissional da 

educação e, porventura, firmar-se na condição de pesquisador em outros 

níveis de ensino. 

Abaixo, relacionamos as funções atribuídas ao orientando, conforme 

estipulam os discursos de professores e alunos.  

 

Quadro 9 – Papeis do orientando em discursos de professores e de alunos 

Papeis do orientando atribuídos 
pelos alunos 

Papeis do orientando atribuídos 
pelos professores 

Anotador de informações Leitor  

Revisor Revisor 

Apontador de dúvidas Propositor de sumário 

Executor de tarefas Apresentador do projeto 

Responsável pelo texto Suporte teórico 

 

Conforme ilustramos acima, o orientando pode assumir diferentes 

papeis no decorrer da escritura do texto monográfico. Vale ressaltar que as 

funções que emergem dos discursos de professores e alunos ficam muito no 

plano de executor de tarefas, de maneira que não é revelado nessas funções 

o quão significativo é ser o orientando dentro desse processo. Percebemos 

isso, porque, conforme podemos ver no quadro, as funções, tanto em 

discursos de alunos, como de professores, convergem para uma mesma 

plataforma de direção do orientando, ou seja, que cabe a ele fazer o que 

propõe o orientador, não demonstrando que o orientando tem muito a 

acrescentar nessa prática, principalmente, porque sem ele não acontece a 

produção da monografia. 

Com isso, esses discursos revelam que o orientando parece ser um 

ator coadjuvante na escritura da monografia, já que dele cabem funções de 

caráter mais restrito que não indicam o quanto depende dele toda a evolução 

do texto, pois, mesmo tendo orientação, o orientando precisa realizar as 
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proposições apresentadas pelo orientador e, por esse motivo, não cabe 

somente a ele o papel de executor, mas também de avaliador, revisor, 

questionador, dentre outros. 

Além de serem atribuídas diferentes funções ao orientador e ao 

orientando, os discursos de alunos e professores revelam também a (não) 

assunção da responsabilidade enunciativa em relação às vozes dos manuais 

de metodologia e das normas institucionais. Tais discursos, especialmente 

de professores, revelam que, em determinados momentos, os atores 

assumiram a responsabilidade enunciativa, pois, como vimos, quando 

questionado sobre a orientação, professor parece assumir o PdV em função 

de sua própria experiência. Ademais, essa responsabilidade não é assumida 

em função de fontes do saber, mas, na maioria das vezes, em decorrência da 

própria prática. 

Em outros excertos explorados, vemos o engajamento por parte dos 

locutores em relação às afirmações propostas nos enunciados, mesmo sem 

apontar explicitamente PdVs imputados às fontes do saber vinculadas aos 

manuais de metodologia e normas, mas implicitamente esses discursos 

refletem o que ditam tais documentos. 

Mesmo assim, os discursos revelam a pertinência de um trabalho 

sistematizado, em que os sujeitos se envolvam com a escritura e esse 

processo contemple: a orientação sistematizada com encontros fixados, 

podendo ser presenciais e virtuais; a exigência de um orientador experiente; 

a necessidade de resgatar a experiência que o aluno já traz a partir de outras 

disciplinas, entre outros. 

No decorrer desse tópico, apresentamos e sistematizamos as possíveis 

correlações existentes entre os discursos de professores e de alunos. Vimos 

que a maioria dos discursos revela que orientador e orientando estão em 

sintonia durante o processo de produção da monografia, pois ambos 

compreendem a necessidade de uma prática de escritura que seja fruto de 

um trabalho cooperativo envolvendo orientador e orientando, com definições 

claras desde o foco de pesquisa, aportes teóricos e metodológicos até 

questões relacionadas às funções que cada um assume durante esse 

processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A proposição de um trabalho dessa natureza nasceu da necessidade de 

compreender os aspectos que envolvem a produção da monografia no Curso 

de Letras, partindo do pressuposto de que a atividade produção textual na 

universidade constitui uma tarefa que exige um trabalho de orientação que 

inicie desde a produção do projeto de pesquisa perpassando até a 

construção do texto monográfico. Para tanto, formulamos nossa questão 

central de pesquisa Como se constitui discursivamente o processo de 

produção da monografia no Curso de Letras, considerando a orientação, a 

escritura e as especificidades do gênero? 

Para responder a essa questão realizamos diversos procedimentos 

metodológicos que incluem desde a composição do corpus até os 

direcionamentos teóricos para subsidiar o nosso objeto de pesquisa. Tais 

procedimentos foram fundamentais quando das etapas de constituição das 

análises e considerando os objetivos de pesquisa.  

Sendo assim, as discussões empreendidas nesse espaço apontam em 

busca de uma conclusão para o presente estudo, principalmente porque os 

caminhos que aqui percorremos revelam diferentes aspectos que 

integram/compõem os bastidores da produção da monografia no Curso de 

Letras, denunciando que nesse âmbito de ensino a elaboração de trabalhos 

de conclusão de curso merece mais atenção, especialmente, pois é na 

graduação que se dá a formação desse profissional da educação e 

possivelmente de um futuro pesquisador. 

Face ao exposto, propomo-nos, neste capítulo, a retomar as questões 

de pesquisa que orientaram nosso trabalho, reapresentadas abaixo, 

procurando apontar os direcionamentos finais. Depois disso, apontamos 

alguns encaminhamentos para que sirvam de orientação à melhoria no 

trabalho de elaboração de monografias. 

 Como professores e alunos concebem a orientação de uma monografia 

como trabalho de conclusão de curso de Letras e quais os papéis 
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assumidos pelo orientador e pelo orientando no processo de elaboração 

da monografia? 

 De que forma a produção do projeto de pesquisa contribuiu para 

elaboração da monografia, considerando a escolha do orientador pelo 

orientando e a metodologia de orientação da monografia? 

 De que forma professores e alunos assumem ou não, em seus discursos, 

as normas institucionais, dos manuais de metodologia e/ou de outras 

fontes, sobre a produção da monografia? 

 

Com base nessas questões procedemos na realização da análise, em 

que procuramos contemplar, em cada uma de suas seções, os aspectos 

dispostos nesses objetivos, a saber: (i) orientação e produção da monografia; 

(ii) articulação entre o projeto de pesquisa e a monografia; (iii) os papeis 

atribuídos em discursos de professores e alunos para orientador e 

orientando e perpassando esses pontos, temos, (iv) a (não) assunção da 

responsabilidade enunciativa em discursos de professores e alunos. 

Assim, inicialmente, ao revisitarmos o espaço de sala de aulas das 

disciplinas Seminário de Monografia I e II através de nossas observações e 

registros em notas de campo explicitados na análise, pudemos perceber que 

a produção da monografia é uma prática que segue os preceitos das normas 

propostas por manuais de metodologia e pelas normas internas do Projeto 

Pedagógico do Curso e que esses preceitos, em alguns momentos, são 

revelados nos discursos de professores e alunos quando esses assumem 

seus PdVs os dizeres das normas.   

Um dos primeiros pontos que os dados revela diz respeito à elaboração 

do projeto de pesquisa, que se configura como uma fase essencial para o 

desenvolvimento da produção da monografia, tanto para o professor quanto 

para o aluno. Por isso, uma vez negligenciada essa fase, muitos prejuízos 

podem sofrer a monografia, comprometendo não só a produção, mas, 

principalmente, o trabalho de orientação. Nesse sentido, compreendemos 

que é preciso que se constitua como fundamento para a escritura do texto 

monográfico essa vinculação estreita com o projeto de pesquisa. Dissemos 

isso, porque os dados denunciam que ainda não é oficial essa relação, de 



196 

 

maneira que, uma vez essa articulação não sendo concebida, tem forte 

predisposição ao comprometimento da qualidade da monografia.  

Especificamente no que tange à produção da monografia nos discursos 

de professores orientadores, esses revelam que o trabalho de orientação deve 

considerar alguns aspectos para que a atividade de escritura na acadêmica 

seja realizada de maneira satisfatória e contemple os sujeitos envolvidos 

nesse processo. Nesse sentido, apresentamos os aspectos vislumbrados nos 

discursos dos professores, a saber: (i) a liberdade de escolha do aluno como 

princípio da produção da monografia; (ii) maior envolvimento de orientador-

orientando com vista a melhorar a qualidade da produção; (iii) o 

acompanhamento através de encontros presenciais; (iv) a execução de um 

cronograma para estabelecer prazos de entrega e recebimento do texto do 

aluno; (v) a reescrita como premissa necessária na produção desse gênero, 

dentre outras. Tais aspectos dizem principalmente sobre a necessidade de 

uma produção da monografia que esteja pautada em uma orientação 

sistematizada, pois, mesmo com normas propostas pelo Projeto Pedagógico 

do Curso, os alunos ficam muito a mercê do professor e de um trabalho de 

escritura solitária, sem contemplar a participação efetiva do orientador no 

processo (Cf. BIANCHETTI E MACHADO, 2006). 

Já os discursos dos alunos indicam que a produção da monografia 

aponta em direção de um trabalho que contemple a participação de outros 

interlocutores que não se limite somente à posição do orientador, pois essa, 

muitas vezes, não é satisfatória, de maneira que outros sujeitos como a 

participação do professor da disciplina Seminário II seja mais efetiva e, esse 

estabeleça uma relação mais próxima com o orientador da monografia, 

estreitando as orientações para o melhor desenvolvimento da escritura. 

Ademais, esses discursos enfatizam que essa produção deve ser amparada 

em atividades de correção e revisão do texto, de exposição de exemplos que 

explicitem as especificidades do gênero, especialmente, no que tange à 

questão da referência ao discurso do outro e do entendimento da escrita 

enquanto processo e não produto desvencilhado de uma prática de 

acompanhamento sistemático por parte do orientador.  
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Como resultado de nossas análises, uma das questões mais expostas 

em discursos de professores e alunos diz sobre a escolha do orientador como 

elemento determinante para a produção do projeto de pesquisa e, 

consequentemente, da monografia, pois essa escolha implica diretamente 

nos demais caminhos a serem traçados por orientador e orientando no que 

se refere ao objeto de estudo e do aporte teórico e metodológico. Por isso, 

defendemos que a escolha do orientador seja feita de forma mais rigorosa, 

agregando critérios a serem discutidos por alunos e professores e que 

possam auxiliá-los nessa tomada de decisão. 

Outro aspecto que é denunciado nesses discursos é que a contribuição 

do possível orientador da monografia no momento da elaboração do projeto, 

ou seja, na definição de questões como objeto, metodologia, dentre outros, 

ainda é uma prática não oficial, pois em nenhum instante o Projeto 

Pedagógico do Curso atende a esse requisito, ficando a orientação do projeto 

sob a responsabilidade do professor da disciplina Seminário de Monografia I,  

o que, algumas vezes, faz com que haja mudança no foco de pesquisa, em 

virtude do contato com o professor-orientador somente ser estabelecido as 

vésperas de iniciar a escritura da monografia. Em outras palavras, esse não 

acompanhamento no decorrer do desenvolvimento do projeto pode provocar 

mudança completa no objeto de pesquisa. Desse modo, esse 

acompanhamento, quando não efetivado ao longo da elaboração do projeto, 

somente é efetivado quando da realização da qualificação do projeto, 

contribuindo diretamente para a versão final do texto.  

Quanto aos outros papeis agregados à função orientador e orientando 

nos discursos de professores e alunos, vemos que as análises promovem o 

entendimento de diversas funções, a saber: pelo prisma do professor – (i) do 

orientando – como alguém a quem se pode atribuir muito mais do que 

executor de tarefas, um sujeito que busca se estabelecer desempenhando 

diversas funções, principalmente deixando revelar que esse é um produtor 

de conhecimento, devendo desempenhar ações que desvelam sobre funções a 

serem executadas para produzir um trabalho de qualidade; (ii) do orientador 

– como alguém que agrega diversos papeis desde leitor até revisor do texto, 

mas principalmente instigador da pesquisa na iniciação cientifica, pois essa 
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é uma função primordial desempenhada e a ser acrescida nas IES, já, que 

na graduação, é um dos momentos crucias para se promover o espírito 

investigativo no aluno. Pelo prisma dos alunos – (iii) do orientador – como 

alguém superior ao orientando, pois uma das primeiras funções que 

emergem dos discursos dos alunos refere-se a ser guia dos passos da 

monografia; além dessa função, muitas outras aparecem como leitor, revisor, 

responsável pelo trabalho, propositor de bases teóricas e metodológicas. 

Esses papeis revelam o quanto é essencial a figura do orientador no processo 

de escritura da monografia e de trabalhos na universidade, já que esses 

discursos promovem o orientador a uma posição de elevação dentro do 

processo de escritura do texto monografia; (iv) do orientando – alguém que 

cumpre funções estritamente de revisor/reescritor do próprio texto, já que as 

demais funções se limitam a apenas anotador de orientações, responsável 

pelo trabalho. Dessa maneira, entendemos que tais discursos dos alunos 

denunciam que o orientando parece não compreender quais as funções 

exercidas para o desenvolvimento da monografia, o que, em alguns 

momentos, as funções parecem ser concebidas com fases/etapas da 

produção textual, como é o caso de revisor de texto. 

Cada um dos pontos elencados durante a análise revela que 

professores e alunos assumem, em alguns casos, a responsabilidade 

enunciativa pelo conteúdo das proposições-enunciados, bem como mostram 

que as vozes dos manuais de metodologia, das normas institucionais e da 

experiência estão intrinsecamente submersas no processo de produção da 

monografia.  

Defendemos, pois, uma produção de monografia que contemple as 

especificidades do gênero que parecem ser negligenciadas, conforme 

denunciam alguns discursos de alunos e professores e, principalmente, que 

esse processo de escritura seja orientado de forma mais satisfatória e com 

mais clareza acerca dos aspectos que integram as funções de orientador e 

orientando como garantia de uma escrita mais segura e mais consistente. 

Com isso, acreditamos que professores orientadores envolvidos nesse 

processo poderão obter como resultados uma trabalho de produção de texto 

considerando as especificidades do gênero, de forma a promover uma escrita 
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que não revele a dificuldade do aluno no gerenciamento de vozes, mas que 

seja efetivamente uma produção de conhecimento. 

Acreditamos que as contribuições dessa investigação estão 

principalmente no fato de que desvelamos os vários aspectos que envolvem a 

produção da monografia no Curso de Letras, perpassando desde o espaço de 

sala de aula, da elaboração do projeto de pesquisa até aspectos relativos ao 

trabalho de orientação e também as diversas etapas que constituem o 

processo de produção da monografia. 

Com base nas discussões elencadas nesse trabalho, buscamos 

promover o surgimento de novas posturas a serem adotadas por professores 

e alunos diante da produção da monografia na graduação, de modo a 

possibilitar que esses se assumam enquanto orientador e orientando, de 

forma a contemplar as funções subjacentes a cada um desses sujeitos.  
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Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: nortuno DATA: 29 de maio de 2008 CH: 04 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual:  Estudos da linguagem  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

  O prof. apresentou-se e destacou que é a primeira experiência como professor da UERN e 

que algumas falhas devem ser desculpadas, considerando o inicio de suas atividades como 

docente. Em seguida, o prof. apresentou-me de forma breve e pediu que eu falasse um pouco 

da minha pesquisa e o porquê de está realizando um trabalho de observação na sua turma. 

Feito isso, fiz uma breve explanação da minha pesquisa e dos meus objetivos. Dando 

continuidade, o prof. fez a leitura dos nomes dos alunos e pediu para que fosse feito uma 

breve apresentação. 

 Logo de imediato percebi que era uma turma bastante numerosa e que os alunos eram 

muitos dispersos. Além disso, a sala destinada para a realização da disciplina era uma sala 

muito quente, com uma acústica terrível, o que dificultava ainda mais um acompanhamento 

sistemático de minha parte e também dos alunos que reclamavam muito de todo o ambiente. 

Esse ambiente dificultava também o desempenho do prof., pois os alunos não conseguiam 

escutar o que o professor dizia, devido a acústica da sala. 

 Logo após, uma aluna pergunta se o projeto de pesquisa pode ser mudado quando do 

momento da monografia. O prof. diz que pode, mas é aconselhável não mudar, uma vez que a 

mudança demanda tempo e no caso dos alunos, tempo não existe muito. O prof. destaca que a 

função da disciplina é orientar a construção do projeto de pesquisa. 

 Os alunos questionam se já no inicio da disciplina o contato com o orientador já é mantido. 

O prof. diz que esse contato não compete a ele, enquanto professor da disciplina, contudo isso 

pode acontecer. O prof. enfatiza que no final da disciplina o projeto deve ser concluído. 

 Em seguida, o prof. fez a entrega do Programa da disciplina, logo após uma explicação de 

cada aspecto do PGD. No decorrer da apresentação do PGD, o prof. diz que a disciplina será 

dada em conjunto com o professor, no entanto a participação do referido prof. será em poucos 

momentos. 

 A disciplina será composta de 60h/a teóricas e 60 h/a práticas. O prof. coloca que tem 
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como proposta levar os alunos para a biblioteca 

 Uma aluna questiona se serão apresentados nas diferentes áreas os trabalhos mais 

relevantes e que corpus serão mais pesquisados. O prof. diz que essa não é a intenção, mas irá 

procurar orientar no sentido de destacar as propostas. 

 O prof. coloca que tem como proposta levar os alunos para a biblioteca e conhecer o que 

está sendo produzido na universidade para depois delinear os caminhos dos novos projetos. 

 Uma aluna destaca que nenhum professor explicou as linhas de pesquisa. 

 O professor diz que cada trabalho é novo, mesmo que já tenha sido muito debatido. 

Continua a leitura do PGD 

 O prof. enfatiza que o trabalho da disciplina deverá ser feito em sala de aula e depois 

socializado. 

 A aluna questiona se será visto a estrutura da monografia em Seminário de monografia I. 

O prof. responde que irá expor a estrutura da monografia e sim do projeto de pesquisa, mas 

que esse tem estrutura semelhante à estrutura da monografia. 

 O professor coloca que na fase final da construção do projeto de pesquisa, todos os 

alunos deverão fazer uma apresentação para socializar o trabalho realizado. Em seguida, o 

professor dar continuidade a leitura do PGD e fala sobre o processo de avaliação que ocorrerá 

em três momentos, a saber: 1ª avaliação será a introdução juntamente com os objetivos e 

questões de pesquisa; 2ª avaliação será o referencial teórico e a metodologia de trabalho; 3ª 

avaliação será o projeto de pesquisa e a apresentação. 

 O professor faz a apresentação da proposta de atividade prática, que é parte da carga-

horária da disciplina, ou seja, 60 horas/aulas. Após a leitura, a turma pede que o professor 

repense a proposta e faça a solicitação de um fichamento de transcrição. Finalizada a 

apresentação do PGD, o professor dá inicio a exposição e discussão do conteúdo da disciplina 

com a leitura do texto de Rubem Alves “Ciência é coisa boa”. 

 O professor procura estabelecer diálogo com os alunos por meio de levantamento de 

questões a fim de que o aluno interaja e estabeleça compreensão do texto. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

 

PESQUISA: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

NOTAS DE CAMPO - NC02 

 
Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: nortuno DATA: 05 de junho de 2008 CH: 04 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual:  Lingüística Aplicada  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

  O professor iniciou a aula mostrando que havia deixado um texto na xérox. Logo depois, 

disse que a aula do dia seria mais uma conversa sobre os projetos de pesquisa; 

  A aluna questiona quais as linhas de pesquisa. Como resposta, o professor disse que 

existiam no Departamento várias linhas de pesquisa; 

  Para iniciar a discussão, o professor colocou no quadro algumas questões sobre o projeto 

de pesquisa. O professor declarou ainda, que gostaria que os alunos escrevessem suas 

preferências como uma forma de avaliar mais adequadamente as preferências dos alunos; 

  Que temática você pretende pesquisar? 

  O que levou a optar pela temática acima? 

  Você já pensou no orientador? Quem? 

  Os alunos iniciaram vários questionamentos sobre quem são os possíveis orientadores do 

Departamento de Letras; 

  Na sala, só estavam presentes 16 alunos; 

  O professor deixa o aluno à vontade para entregar ou não o questionário nesse primeiro 

momento, uma vez que, nem todos têm uma definição do que irá pesquisar e quem será o 

orientador; 

  Mesmo com a declaração, a maioria dos alunos entregam suas respostas ao professor; 

  O aluno questiona se no momento em que se tem definido o objeto de estudo já deve 

iniciar a pesquisa de tudo que tem sobre o assunto; 

  O professor responde que nem tudo se pode obter sobre o objeto, mas se deve pesquisar. 

Disse, ainda, do capítulo teórico que deve ter uma relação com a prática; 

  Percebe-se que nem todos os alunos dão atenção para o que o professor está colocando. 

Na verdade, muitas conversas paralelas são ouvidas; depois disso, o professor coloca a 

quantidade de orientadores por área; 
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  10 em Lingüística 

 07 em Literatura; 

  O professor inicia a exposição sobre quais os tipos de pesquisa, com ajuda do 

retroprojetor; 

  A aluna questiona se escolhe o tipo de pesquisa; 

  O professor responde que, segundo o PPP, a pesquisa na graduação é teórico-empírica; 

  A aluna questiona a diferença entre teórico e empírico; e em que material essa definição 

pode ser encontrada. 

  O professor deixa claro que a exposição trata-se de um fichamento de texto que os alunos 

têm; 

  A aluna pergunta se o professor pode deixar o texto que está expondo na xérox. O 

professor responde que sim; 

  Os alunos demonstram querer o professor como orientador; 

  INTERVALO; 

  O professor continuou a exposição do conteúdo, através de transparências; 

  O professor deixa claro que o método de trabalho é INDUTIVO; 

  Ao longo da explicação, o professor procura interagir com os alunos, buscando exemplos 

de pesquisas realizadas por professores do Departamento de Letras, além de mostrar a sua 

própria pesquisa do mestrado; 

  A aluna questiona se o professor trará outros projetos como exemplo e o professor 

responde que sim; 

  O professor destaca qual será seu método de ensino. A turma irá mostrar o projeto que 

será construído aos poucos e por partes, reunindo teoria e prática; 

  Situa, de modo geral, como se elabora um projeto de pesquisa: Identificação, Introdução 

(delimitação/justificativa); 

  Observa-se algumas conversas paralelas no momento da exposição do professor, o que 

parece não receber muita atenção dos alunos diante das conversas. 

  O professor esclarece que é preciso seriedade com o trabalho; 

  O professor exemplifica como seria a construção dos objetivos com base na temática; 

  Os alunos pedem o encerramento da aula. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

NOTAS DE CAMPO - NC03 

 
Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: nortuno DATA: 12 de junho de 2008 CH: 04 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual:  Lingüística Aplicada  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

  O professor iniciou a aula colocando alguns dados retirados dos questionamentos feitos na 

última reunião, sobre as opções de temáticas a serem trabalhadas na monografia; 

  O professor questionou aos alunos que não responderam ao questionário suas opções de 

temática para a monografia; 

  06 projetos na área de leitura; 

  04 na área de Gêneros; 

  07 em Literatura; 

  O professor diz que, com base nos questionários, percebeu que os alunos estão indecisos e 

confusos, de modo que é importante uma pesquisa exploratória; 

  O professor sugere que os alunos que já fizeram o capítulo teórico no estágio, que 

retomem o trabalho para enriquecerem com outras bibliografias; 

  O professor enfatiza a necessidade de que o trabalho monográfico seja de qualidade e para 

que depois não chegue no momento da banca com apenas 15 dias para refazer o trabalho; 

  O professor alertou ainda, sobre a questão do plágio na monografia e da importância de 

mostrar as fontes; 

  O professor pede que se faça um compromisso de que todos relacionem, no mínimo, 10 

livros clássicos e o que de mais recente tem na área da temática em estudo; 

  A aluna questiona qual a opinião do professor sobre textos de internet. O professor diz que 

não tema nada contra, desde que se faça a devida citação; 

  O professor coloca em transparência – “orientações para elaboração de projeto de 

pesquisa” – com os seguintes subitens, continuando a aula anterior: - FORMULAÇÃO DO 

PROBLEMA, REFERENCIAL TEÓRICO OU DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE 

ESTUDO; 

  O professor coloca que nessa parte é o momento de colocar as referências básicas – 

retome os trabalhos clássicos e recentes – termos bases, textos que estabeleçam coerência; 
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  O professor chega na sala de aula e veio discutir um pouco da temática. O professor 

coloca que o professor Mario irá expor as linhas de pesquisa; 

  O professor disse que irá colaborar com a disciplina e inicia expondo as linhas de pesquisa 

da área, do Departamento de Letra; 

  O professor diz que as linhas de pesquisa do Departamento norteiam todas as pesquisas 

deste, nos diversos níveis; 

  As linhas de pesquisa são de orientações; 

  O professor coloca as várias áreas e exemplos de como deve ser feita a pesquisa. O 

professor diz ainda que o aluno já deve procurar os possíveis orientadores; 

  O professor  enfatiza a importância de uma relevante revisão teórica; 

  Humildade no projeto de pesquisa; 

  Aquilo que se dá prazer, se aprende; 

  Se o aluno quiser produzir algo novo, deve saber o que já foi dito antes; 

  O aluno deve procurar afinidade com o professor orientador da monografia; 

  Deve também, aprender a delimitar e enxugar bem o tema/texto; 

   Monografia – Não é apenas TCC, mas é dissertação, tese. É um estudo direcionado com 

foco delimitado; 

  O professor deixa clara a necessidade de o aluno tomar uma decisão, por que se não tomá-

la, alguém toma por ele; 

  O professor enfatiza a importância da escolha – tomar posições – buscar afinidades; 

  Relação orientador/orientando deve ter afinidade; 

  O aluno deve procurar algo que goste – tenha afinidade. Não se pode escolher tudo – o 

trabalho começa delimitado pela linha de pesquisa; 

  O professor termina a exposição e abre para debate; 

  A aluna diz que se tivesse tido uma orientação, o capítulo teórico do estágio já teria sido 

direcionado; 

  É fazer o que interessa – professor; 

  Aprendam a citar os outros e não fazer plágio. Se não fizer isso é incompetência; 

  O professor enfatiza muito a questão do plágio; 

  A aluna questiona o que é namorar o orientador, então, quem são os orientadores. O 

professor coloca que, depois o professor  irá trazer o nome desses orientadores; 

  Mudança de quadro docente faz com que o orientador não seja eliminado. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

 

PESQUISA: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

NOTAS DE CAMPO - NC04 

 
Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: noturno DATA: 19 de junho de 

2008 
CH: 04 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual:  Lingüística Aplicada  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

  O professor fez a chamada para observar a freqüência da disciplina; 

  O professor enfatiza que a aula será uma continuação da última aula sobre LINHAS DE 

PESQUISAS DO DEPARTAMENTO DE LETRAS; 

1ª Linha            Descrição, ensino e aprendizagem de línguas; 

2ª Linha            Gêneros textuais, discurso e ensino; 

3ª Linha            Literatura, cultura e ensino; 

  A aluna coloca que muitos alunos trabalharão com literatura  

  O professor coloca que menos professores são da área de literatura e que, caso o aluno 

insista com literatura, corre o risco de não ter orientador; 

  O professor procurou mostrar para os alunos que deve haver uma relação entre os dados e 

a teoria; 

  O professor deixa claro como ocorrerá o momento de qualificação do projeto; 

  Os alunos ficam dispersos e não interagem com o professor; 

  Muitas conversas paralelas e pouca atenção a temática da aula; 

  Alguns alunos fazem perguntas direcionadas/exclusivas para o professor, sem que os 

outros alunos da sala tomem conhecimento, já que estão em conversas paralelas;  

  A aula é interrompida por uma professora que apresentou um convite para os alunos 

participarem de uma quadrilha 

  Os alunos questionaram sobre o processo de orientação, o professor respondeu a questões 

como: Como será? Quanto tempo?  

  O professor ainda explicita que o projeto deve apresentar uma escrita clara, objetiva, 

coerente. O professor pede atenção, pois tem muitos alunos em conversas paralelas; 

  O professor coloca como pode ser o sumário do projeto; 
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  Um aluno questiona como será a avaliação. O professor responde que se dará por etapas, 

como foi colocado na primeira aula: Introdução, Referencial, Metodologia; 

  Depois disso, o professor apresenta como se dará a estrutura do projeto. Em seguida, pede 

a atenção de todos; 

  Próximo tópico – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

  O modo de exposição do professor não é muito claro, sempre com muitos exemplos de 

cada parte do projeto. É interessante que o professor sempre relembra que o trabalho 

realizado no projeto de pesquisa assemelha-se ao trabalho monográfico. 

  O professor convida os alunos para comporem a delimitação do tema. Alguns alunos irão 

colocando suas opções 

  O professor não consegue fazer com que os alunos compartilhem suas escolhas na 

delimitação da temática, pois sai direcionando a conversa, de carteira em carteira; 

  Os alunos conversam entre si e colocam suas angustias com relação ao modo como o 

professor expõe/fala; 

  Muitas conversas paralelas; 

  Os alunos sugerem que seja um fichamento de transcrição – conforme o que havia 

combinado na última aula 

 O professor encerra a aula. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

NOTAS DE CAMPO - NC05 

 
Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: nortuno DATA: 03 de julho de 2008 CH: 4 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual:  Lingüística Aplicada  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

  O professor iniciou a aula com a seguinte questão: por que não sabemos o que é 

pesquisar? “só conhecemos aquilo que incomoda”. Quem já delimitou o tema? 

  A partir desses questionamentos, o professor procurou identificar as angústias e as 

propostas; 

  O professor propõe uma ida a biblioteca a fim de que os alunos conheçam algumas 

pesquisas e temáticas para depois discutir propostas de temáticas; 

 Todos os alunos seguiram para a biblioteca e iniciaram a pesquisa em outras monografias, 

produzidas nos anos anteriores; 

  Os alunos se reuniram em grupo e o professor continuou o processo de orientação a partir 

das monografias; 

  Muitos alunos questionaram sobre as questões como formatação, estrutura e dos aspectos 

como justificativa e delimitação; 

  Após a pesquisa na biblioteca, o professor apresentou em transparência, exemplos dos 

itens que compõem o projeto: INTRODUÇÃO, DELIMITAÇÃO, JUSTIFICATIVA; 

  É interessante dizer que os alunos reclamavam o fato de que o professor faz a explanação 

muito rápido; 

  Aluna questionou por que no Departamento de Letras não é igual ao Departamento de 

Economia, no qual o aluno disponhe de um período inteiro unicamente para escrever a 

monografia. Sendo que os alunos do Curso Letras tem alem da monografia outras disciplina 

que tem trabalhos práticos, dentre outras atividades.  

  O professor entregou vários exemplos de projetos de pesquisa para auxiliar na produção 

das partes do projeto como Introdução: delimitação e justificativa. Em seguida, o professor 

fez a leitura do texto e continuou a explanação; 

  O professor pediu para a próxima aula que todos trouxessem a introdução a partir dos 

exemplos dados na aula. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

PESQUISA: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

NOTAS DE CAMPO - NC06 

 
Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: nortuno DATA: 10 de julho de 2008 CH: 4 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual: Estudos da Linguagem  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

  O professor iniciou a aula com algumas instruções de como iria proceder na aula do dia; 

  Pediu que os alunos reúnam-se em grupos de acordo com as áreas afins, ou seja, aqueles 

que escolheram pesquisar gêneros, iriam se organizar em grupo para assim ele (professor) 

proceder nas orientações; 

  O professor disse ainda que todos deveriam elaborar o tema do projeto de monografia. 

Logo após, o professor saiu de grupo em grupo passando orientações. Os alunos em grupos 

ajudavam-se uns aos outros, em que um lia o texto do outro, opinando sobre o trabalho do 

outro; 

  O professor passava orientações a partir de leitura do texto (esboço da introdução) que os 

alunos trouxeram de casa; 

  Outros alunos deram início a elaboração do texto; 

  Os alunos já estavam bem familiarizados com a minha presença, tanto que faziam 

perguntas a mim; 

  Os alunos demonstraram suas angústias em que temática pesquisar, pois procuravam o 

Novo, algo bem original para o seu projeto/monografia; 

  Apesar de ter pedido para os alunos ficarem em grupo, o professor por vários momentos 

individualizou as orientações enquanto outros alunos permaneciam em grupo, aguardando a 

orientação. 

 O decorrer da aula foi totalmente de orientação sobre a construção da introdução. 

Percebeu-se muitas conversas e as orientações não atingiam a todos os alunos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

PESQUISA: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

NOTAS DE CAMPO - NC07 

 
Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: nortuno DATA: 17 de julho de 2008 CH: 4 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual:  Estudos da Linguagem  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

  O professor fez uma retrospectiva, enfocando que já se passaram oito aulas e que alguns 

prazos devem ser cumpridos; 

  Os alunos colocam que os prazos estão sendo atropelados devido a outras  atividades 

(trabalhos de outras disciplinas) e que todos estão preocupados em fazer realmente um projeto 

para ser aplicado na monografia; 

  O professor pede para ser entregue a primeira parte da avaliação, toda completa e digitada 

para que ele possa ter espaço de colocar as correções e/ou fazer anotações para melhorar a 

produção. Disse, ainda, que na aula irá continuar as orientações individuais do projeto; 

  O professor apresentou/colocou no quadro as partes do projeto que irão fazer parte da 

primeira avaliação: 

- Capa; 

- Folha de rosto; 

- Sumário; 

- Identificação; 

- Introdução; 

- Delimitação; 

- Justificativa; 

- Objetivos; 

- Questões de pesquisa; 

- IDENTIFICAÇÃO: 

 Título do projeto 

 Autor; 

 Orientador; 

 Linha de pesquisa; 

 Período de execução 

  O professor trouxe exemplos para ajudarem os alunos na produção da parte da 
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INTRODUÇÃO 

  Destaca que o aluno deve ter muita atenção no momento de fazer os OBJETIVOS. 

Cuidado com os verbos a serem usados na análise; 

  O professor coloca, em transparência, exemplos de objetivos; 

  O professor sempre traz exemplos de pesquisas na área de Lingüística; 

  Durante essa exposição, poucos alunos estavam presentes na sala, apenas 60% da turma; 

  O professor enfatiza a ordem de exposição dos exemplos no texto; 

  A Vice-chefe do Departamento de Letras passa na sala para solicitar a documentação dos 

alunos que participarão do ENADE. A turma irá participar do ENADE; 

  A professora entregou alguns exemplos de objetivos para que os alunos 

analisassem/observassem as irregularidades; 

  Após um período de tempo dado aos alunos, o professor retomou a aula com a seguinte 

indagação: O que foi observado nos objetivos? 

  Os alunos permanecem dispersos, sem muita interação com o professor. nem todos os 

alunos estão os textos, o que possibilita mais conversas paralelas. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

 

PESQUISA: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

NOTAS DE CAMPO - NC08 

 
Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: nortuno DATA: 24 de junho de 2008 CH: 04 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual:  Lingüística Aplicada  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

  O professor abriu a aula com o recebimento dos trabalhos, referentes a primeira parte do 

projeto, como: Introdução, objetivos; 

  Nem todos os alunos trouxeram o trabalho pronto; 

  O professor.disse as datas para entrega dos trabalhos serão alteradas, já que iria ter alguns 

eventos; 

  O professor explicou sobre como será o fichamento do livro “Entre a Ciência e a 

Sapiência”; 

  No momento de explicação de como ele queria o fichamento, os alunos conversavam 

muito entre si, de modo que não dava para escutar muita coisa do que o professor dizia. O 

barulho era tanto que uma aluna irritou-se e pediu atenção para o que o professor estava 

dizendo; 

  Mesmo assim, o professor continuou expondo as alterações das datas para entrega dos 

trabalhos; 

 14/08 – Entrega de fichamento; 

Apresentação dos projetos – 08 alunos; 

  21/08 - Apresentação dos projetos – 08 alunos; 

 04/09 - Apresentação dos projetos – 08 alunos; 

  O professor coloca que no dia da apresentação é importante que todos, ou parte dos 

alunos, já tenham seu orientador; 

  Uma aluna pergunta se o capítulo teórico servirá para a monografia. O professor responde 

que sim, ideal é que sirva; 

  Dia 21/08 – entrega do capítulo; 

  07/08 – metodologia; 

  Os alunos estão preocupados com o total de linhas que deve ter o capítulo teórico. O 



226 

 

professor não demonstra muita atenção para o que o aluno diz; 

  Os alunos demonstram-se angustiados quanto ao tempo para elaborar todo o material 

solicitado;  

  O professor direciona sua atenção apenas para alguns alunos, de modo que, o restante da 

turma permanecem em conversas paralelas. Os alunos demonstram muita preocupação com o 

tipo de fichamento. Estavam pouco preocupados com o conteúdo; 

  Nessa aula, o professor iniciou as orientações para o capítulo do referencial teórico; 

  Uma aluna questiona se o capítulo feito no estágio, pode ser utilizado para o projeto; em 

seguida o professor responde que pode ser utilizado, desde que se faça as devidas alterações e 

seja compatível com a temática a ser abordada no projeto de pesquisa 

  Enquanto o professor fazia a explanação, observava-se muitas conversas paralelas. O 

professor fazia sua explanação tendo como auxílio um resumo. O professor explicita que nos 

textos, ele observou a falta de suporte teórico nas introduções; 

  Uma aluna questiona que a falta de referencial pode ter sido pelo fato de considerar esse 

um momento primário; 

  Os alunos demonstraram estarem atentos para as orientações dadas para o capítulo teórico. 

Os alunos insistem que a introdução não deveria ter as vozes de outros; 

  É interessante que o professor enfatiza que o capítulo teórico deve servir para a análise e 

não apenas uma exposição de teorias. Deve haver uma reflexão entre os autores; 

  Uma aluna diz que observou em muitos trabalhos é visto apenas citações – uma após 

outra. Outro pergunta o número de páginas. Os alunos não dão muita atenção quanto a forma 

e sim quanto a quantidade. 8 páginas, no mínimo; 

  O tempo destinado para as orientações do capítulo teórico foi muito pouco, em 

comparação ao tempo destinado para as partes anteriores; 

  Observaram-se poucos alunos na sala, principalmente quando o professor estava 

explicando o capítulo teórico e a metodologia; 

  Durante esse momento na sala, encontravam-se apenas treze alunos; 

  Após o intervalo, o professor deu continuidade a exposição sobre a metodologia; 

  Durante a exposição final das transparências, os alunos demonstravam ter mais atenção ao 

que o professor estava expondo; 

  O professor fez uma atividade com o aluno e trouxe exemplos de como fazer o referencial 

teórico; 

  É interessante notar que para o capítulo teórico não teve exemplo de estrutura do texto, de 

como fazer o texto, mas só do capítulo de metodologia. Após entregar os exemplos, o 

professor solicitou que todos fizessem uma leitura dos exemplos; 

  O professor faz questão em deixar claro que não fará uma leitura prévia de correção. Feita 

a leitura, o professor inicia o momento de explanação dos exemplos. Observou-se que os 

alunos não demonstravam muita atenção ao que estava sendo dito pelo professor, muitas 

conversas paralelas. Os alunos pareciam não conseguir relacionar os exemplos ao que o 

professor colocava; 

  A atividade proposta pelo professor parece não estimular muito os alunos. O professor fica 

expondo e os alunos não demonstram muito entusiasmo. Talvez, se o professor tivesse feito 

uma atividade de pesquisa, colocando os alunos para pesquisarem e apresentarem para os 

colegas 

  Para conseguir a atenção dos alunos, o professor precisa estar, constantemente chamando a 

atenção de toda a turma; 

  A aluna questiona se é necessário que o referencial teórico deva estar pronto antes das 

apresentações. O professor responde que não, já que o mesmo terá que apresentar apenas 
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pontos; 

  Vale ressaltar que o professor parece não deixar muita atenção para o capítulo teórico. 

 
Outras considerações sobre esse dia 
 

 O prof. iniciou a aula com a exposição de que a aula iria tratar: construção do capitulo 

teórico. 

 Em seguida o prof. mostrou algumas definições sobre referencial teórico de acordo com os 

manuais de metodologia. È interessante ressaltar q houve pouca atenção dos alunos sobre o 

referencial teórico. 

 Após fazer uma breve explanação, apontando conceitos e o q deve ter ou não no 

referencial. O prof. distribuiu entre os alunos recortes de diferentes referencias teóricos de 

projetos de pesquisa já executados.  

 Vale ressaltar que apesar do conhecimento do professor sobre os aspectos relativos a 

construção do capitulo teórico, não houve nenhuma orientação de como o aluno usar a 

citação, quais os tipos de citação, o que é mais freqüente no capitulo teórico, quais 

construções textuais provocam incoerência. 

 O prof. deteve-se a explicar apenas que o capitulo teórico deve conter as teorias a serem 

utilizadas durante a analise e que essas teorias deveriam ser retomadas frequentemente nas 

analises com a utilização de citações. 

 Ao longo da exposição do prof. parece que o mesmo acredita que o entendimento dos 

mecanismos de gerenciamento de vozes é algo já entendido pelo aluno e não algo que precisa 

ser explorado para que no momento de utilizar uma citação, os alunos não façam 

simplesmente recortes mal feitos e sim estabeleçam dialogo com o autor do texto-fonte. 

 Algumas perguntas sugiram depois da exposição do professor como: que teoria posso 

utilizar se meu objeto de estudo é a variação? Quais os autores mais importantes? Quantas 

páginas deve conter o referencial teórico? Meu colega escreveu 10 páginas, essas paginas são 

suficientes? Ou é necessário mais paginas? Como vou saber que é o momento de parar de 

escrever? Você pode citar alguns autores? 

 Vejo nessas perguntas que os alunos não reconhecem o que realmente é importante saber 

para construir um referencial teórico, alem dos autores e teorias. Parece que o prof. entende 

que o conhecimento do aluno sobre questões como o uso de citações, o problema da 

incoerência entre o discurso citante e o discurso citado, formas de introduzir o discurso do 

outro fossem intrínsecas, não necessitando de uma orientação pontual de como utilizar cada 

aspecto.  

 Durante o momento em que os alunos estavam com os exemplos, percebi muita dispersão, 

o prof. parecia não obter a devida atenção dos alunos; e os alunos pareciam não ter nenhuma 

duvida quanto a construção do capitulo teórico. 

 É importante destacar que o professor destinou apenas 2 h/a para explicar a construção do 

referencial, sendo que para as outras partes do projeto de pesquisa, foram destinadas as 4h/a 

semanais q tem a disciplina Seminário de Monografia. 

 Após realizar o trabalho de exemplificação do capitulo teórico, o prof. passou a discutir 

questões relativas a organização da disciplina seminário de Monografia como prazos de 

entrega de trabalhos, de modo que a atenção a construção do referencial teórico foi deixada 

de lado e os alunos permaneciam dispersos. Alguns alunos, procuravam tirar duvidas sobre 

objetivos, metodologia, mas nenhuma era relativa a construção do referencial teórico e sim as 

outras partes do projeto de pesquisa. 
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DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

PESQUISA: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

NOTAS DE CAMPO - NC09 

 
Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: nortuno DATA: 31 de julho de 2008 CH: 04 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual:  Estudos da Linguagem  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

  O professor inicia a aula fazendo a chamada 

  Os alunos perguntaram se o professor entregaria os projetos de monografia; 

 -O professor lê a relação dos alunos que estão devendo o projeto; 

  Antes da entrega dos projetos, o professor fala da necessidade dos alunos definirem seus 

orientadores e lê o artigo 35 do PPP do curso que aborda essa questão; 

  Em seguida, o professor faz um levantamento dos possíveis orientadores para cada aluno; 

  Em outro momento, fala sobre o atraso no cronograma de atividades da disciplina e copia 

no quadro as novas datas; 

  Os alunos questionam as datas e pedem prazos maiores; 

  O professor faz a entrega dos projetos. Coloca no quadro os critérios de avaliação:  

- pontualidade: 0,5 

- correção gramatical: 1,0 

- textualidade: 1,0 

- conteúdo: 7,5 

  Após a entrega dos projetos, o professor discutiu algumas questões sobre as correções do 

projeto individualmente com os alunos; 

  Após o intervalo, o professor faz a chamada e, em seguida, faz algumas observações sobre 

os projetos de uma forma geral, tais como: 

- Ausência de respaldo teórico na introdução; 

- Falta de referência a estudos realizados na área; 

- Alguns fizeram justificativas no lugar da delimitação; 

- Problemas na redação (início de parágrafos, exemplo: verbos no gerúndio, tendo em vista) 

- Ausência de nexo entre um parágrafo e outro; 

- Redundâncias na elaboração do título; 

- Títulos vagos; 
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- Falta de clareza na justificativa; 

- O objetivo geral repetido nos objetivos específicos; 

- Falta de relação entre os objetivos propostos na introdução e na parte dos objetivos; 

- Falta de objetividade no objetivo geral; 

- O objetivo geral não contemplado, desdobrado nos específicos; 

- Discrepância entre objetivo geral e específicos; 

 Um aluno perguntou se esse projeto será obrigatoriamente seguido na monografia e o 

professor responde que ele pode ser alterado, contudo é importante que se faça um trabalho e 

não mude de objeto de estudo; 

- o professor dar continuidade ao relato dos problemas apresentados nos projetos. 

- Inadequação de enquadramento teórico; 

- Vagueza nos objetivos específicos; 

- Excessos de adjetivos (ciência não combina com subjetividade); 

- confusão terminológica (gêneros literários, textos literários) 

- Referência a concepções teóricas ultrapassadas; 

- Objetivo sem uma questão de pesquisa correspondente; 

- Objetivo específico muito amplo; 

- Problemas de redação nas questões de pesquisa; 

- Objetivos específicos que não podem ser realizados; 

- Incoerência interna; 

- Leituras insuficientes; 

  Um aluno pergunta sobre as metodologias, mais especificamente sobre as técnicas 

(documental?), natureza da pesquisa. 

 O professor responde por meio de exemplos e, em seguida encerra a aula. 
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PESQUISA: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

NOTAS DE CAMPO – NC10 

 
Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: noturno DATA: 07 de agosto de 2008 CH: 4 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual:  Estudos da Linguagem  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

  O professor inicia a aula cobrando os textos aos alunos. É interessante destacar que a 

metodologia que o professor usou para a produção do projeto não foi muito bem aplicada, já 

que poucos alunos entregaram o trabalho com tempo determinado; 

  A aluna questiona que as apresentações dos projetos irão começar sem que tenham feito o 

capítulo teórico. O professor responde que para esse momento o capítulo teórico não é muito 

importante, já que no momento da apresentação serão colocados apenas pontos a serem 

discutidos; 

  O professor destaca a dificuldade em encontrar orientadores; 

  Sobre o percurso teórico, o professor disse que acordou com outro professor da disciplina 

que a quantidade de páginas fica em torno de 4 a 8 páginas; 

  O professor orientou os aspectos formais do projeto de monografia. Depois, o professor 

disse que as próximas aulas seriam a apresentação e qualquer duvida do projeto. 
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PESQUISA: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

NOTAS DE CAMPO – NC11 

 
Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: nortuno DATA: 11 de setembro de 2008 CH: 04 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual: Estudos da linguagem  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

  O professor iniciou a aula expondo a metodologia a ser utilizada para apresentação dos 

projetos: iriam expor quatro alunos, em seguida, abria-se para os comentários, retomando os 

aspectos principais; o professor destaca que o aluno terá de 10 a 15 minutos para a 

apresentação e o professor-parecerista teria entre 5 a 10 minutos.  

  A metodologia utilizada pelo professor não foi muito adequada, já que os comentários não 

seriam seguidamente a apresentação, isso faz com que não siga uma ordem; 

  É interessante que os professores orientadores não estavam todos presentes no momento 

da apresentação do trabalho. Os orientadores das monografias permaneceram calados, bem 

como, os professores da disciplina; 

  14 alunos na linha de pesquisa (Lingüística); 

  10 alunos na linha de pesquisa (Literatura); 

  Após o termino das quatro apresentações, iniciou-se o debate com a exposição da 

professora Fátima, que afirma não ter participado da construção da apresentação, mas que 

parabeniza a forma como a aluna expôs a temática do projeto; 

  A professora questiona ao orientador, os objetivos, questões de pesquisa da aluna Suzete 

Sabino; 

  A professora Socorro questiona por que a aluna considera o aluno desmotivado; 

  A professora Fátima sugere algumas referências teóricas. A questão da metodologia de 

observação de aula; 

  O professor faz a observação de que anteriormente fez uma questão sobre o fato de 

trabalhar com professor e aluno; 

  A aluna já traz um pré-conceito que o aluno é desmotivado. Deve atentar para um dos 

informantes, ou professor, ou aluno; 

  O professor pergunta: Algum de vocês já passou pela orientação? Ressalta a importância 
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de anotar as sugestões e levar para os orientadores. Disse, ainda, que esse é o momento de 

olhar os “defeitos” como forma de aperfeiçoar a construção da monografia. Para não plagiar, 

repetir idéias, esquecer de colocar as fontes, cair na tentação copiar projetos e temáticas; 

  Além disso, o professor  diz do tempo curto para a colação de grau – diferente de outros 

níveis -, o trabalho deve começar no final desse semestre e início do próximo. É o momento 

de trabalhar; 

  O professor faz o comentário do projeto de pesquisa do aluno COSMO –  e pede que ele 

veja a questão do título – temática muito ampla. “O ensino de leitura no contexto escolar”. O 

professor sugere uma refacção do referencial teórico que está confuso – teóricos confluentes – 

literatura atualizada. O método da pesquisa é dedutivo e não indutivo. 

  SARASUZI – explicitar melhor a Metodologia – amarrar melhor as questões; 

  ZUZETE – ver melhor os objetivos, não pode dizer que são desmotivados os alunos. 

  GRACELI – a amostragem não está clara – típica do método dedutivo. A parte 

metodológica está pouco explícita. INDUÇÃO E DEDUÇÃO – deve ser explicado melhor; 

  É percebido que os professores da disciplina e orientadores entram em conflito quanto aos 

comentários; 

  O professor disse que esse é um momento de aprendizagem; 

 Graceli coloca que estão fazendo sozinhos, somente com a orientação ; 

  EDILSON durante sua apresentação diz que a professora Rosângela já está procurando 

textos; 

  GERTRUD’YARA disse que os professores orientadores foram enfáticos, pois o professor 

orientador ainda não teve contato com o texto; 

  LINDONETE – a questão do título e da proposta, a fundamentação teórica, ver notas de 

campo e propostas de ensino – coleta e seleção de dados; 

  EDILSON – projeto muito genérico – o orientador teve pouco contato – aprofundar a 

temática – a fundamentação apresenta três caminhos diferentes – deve fazer um caminho 

linear teórico, definir uma perspectiva - definir melhor o corpus, o período de coleta das 

revistas. Produção sentido é muito amplo 

  IARA – é preocupante não trazer nada de novo sobre a questão social – focalizar um 

aspecto específico, pois a obra de Eça não trás isso. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

PESQUISA: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

NOTAS DE CAMPO – NC12 

 
Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: nortuno DATA: 18 de setembro de 2008 CH: 04 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual:  Estudos da linguagem  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

 O prof. Ressalta a importância de apresentar os projetos durante o FIPED. 

 Para a defesa dos projetos estavam presentes os professores, Socorro Maia e Manoel 

Freire. É importante destacar que os referidos professores buscaram ao longo de suas 

arguições apontar aspectos diferentes dos projetos de pesquisas. A presença de tais 

professores foi muito importante, uma vez que os alunos demonstraram a necessidade dos 

orientadores estarem presentes. Contudo, nem todos os orientadores estiveram presentes 

durante as apresentações. 

 Percebemos que durante as apresentações não é dada muita ou quase nenhuma importância 

ao capítulo teórico, de modo que as falas dos professores sobre o capítulo teórico restringem-

se a observações como sugestões de bibliografia. 

 A maioria das apresentações não enfoca o capitulo teórico, uma fez que ainda não foram 

feitos, pois o professor da disciplina orientou a entrega desse capítulo após as apresentações, 

dada a grande quantidade de trabalho dos alunos, devido a outras disciplinas. 

 O professor durante suas falas enfocou muito a questão da justificativa, principalmente nos 

trabalhos de literatura. 

 GLADYS – delimitação não está completa necessita de ajustes; os objetivos devem ser 

mais claros. A aluna diz não ter conversado com ninguém para construir os objetivos, 

inclusive a orientadora, bem como o professor da disciplina. 

 ÉRICA – delimitação bem feita e amarrada. O professor pede que a aluna veja a questão de 

gêneros e trabalhos de literatura para a construção da literatura. Além disso, o prof. sugere 

que não se traga Marcuschi como referencia teórica. 

 Encerraram-se as apresentações do dia  
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PESQUISA: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

NOTAS DE CAMPO – NC13 

 
Pesquisador(a)/Colaborador(a): CRÍGINA CIBELLE PEREIRA 

Campus: CAMEAM Município: Pau dos Ferros 

Curso:  Letras Nº de alunos:   23 

Turno: nortuno DATA: 23 de setembro de 2008 CH: 04 h/a 

Graduação: ( X )Sim (  )Não. Qual: Letras – Língua Portuguesa 

Pós-Graduação: ( X ) Sim ( ) Não. Qual:  Estudos da linguagem  

 

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES 

 O professor iniciou os trabalhos da noite, fazendo a apresentação dos professores Carlos 

Magno e o discente Lucélio, em seguida passou a palavra para os alunos; 

 RAQUEL – enfatiza que colocou vários tópicos na fundamentação teórica para que possa 

ser aproveitado na integra e não como aconteceu no relatório de estágio em que não pode 

aproveitar quase nada para a construção do capitulo teórico da monografia nem as leituras. 

 Os professores durante as apresentações permaneciam calados, apenas fazendo anotações. 

 ALCIONE – fez a apresentação do seu projeto e não destacou nada do capitulo teórico. 

 LUCIMAR – não apresentou nenhum aspecto da fundamentação teórica, restringiu-se aos 

aspectos referentes a metodologia, objetivos, questões de pesquisa. 

 ARIONALDO – não destacou nenhum aspecto da fundamentação teórica. 

 Após as apresentações o prof. Carlos Magno fez observações gerais dos projetos 

apresentados. O prof. comentou que o capitulo de fundamentação teórica não deve ter 

história. 

 No segundo momento das apresentações, o prof. da disciplina apresentou os alunos e deu 

inicio as exposições. 

 LEIDIANA - a aluna apresentou seu projeto, mas não teceu nenhum comentário sobre o 

capitulo teórico. 

 REMÉDIO – a aluna fez sua apresentação, sem destacar nenhum aspecto do capitulo 

teórico; 

 CICERA JANIELE – nenhum aspecto foi destacado na sua apresentação, a aluna deteu-se 

somente a exposição dos itens solicitados pelo professor da disciplina. 

 Após as apresentações, o professor enfatiza a necessidade de apresentar uma concepção de 

gênero para a pesquisa da aluna Leidiana, em seguida o prof. fez uma discussão geral 
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englobando todos os projetos apresentados na noite, não se detendo a mais nenhum projeto 

em especifico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

QUESTIONÁRIOS DOS ALUNOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
Código QA01 

 

1. INFORMAÇÕES DO(A) ALUNO(A): 
Nome: Ilíada  
Local e data da pesquisa: 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
( X ) Sim (     ) Não 

 
1) Você costuma fazer anotações durante as aulas da disciplina Seminário 

de Monografia I? Sendo positivo, que tipo de informações você tem 
preocupação em registrar? 
 

Sim. Estrutura do trabalho, normas da ABNT. 
 
2) As leituras realizadas durante o estágio, principalmente, na construção 

do capítulo de fundamentação teórica, ajudarão na construção do seu 
objeto de estudo? De que modo essas leituras poderão auxiliar na 

construção do objeto de estudo? 
 

Sim. Essas leituras ajudaram no sentido de ampliar nosso conhecimento 
acerca do objeto de estudo desejado. 
 
3) Você considerou a temática do capítulo de fundamentação teórica 

elaborado durante o estágio para elaborar o seu projeto de pesquisa? 
3.1) ( X ) Sim              3.2)  (     )  Não          3.3)  Por quê? 

 
Porém, foram acrescentados outros teóricos que não havia mencionado, mas a 
temática foi mantida. 
 
4) Você utilizou o capítulo teórico elaborado durante o estágio na elaboração 

do seu projeto de pesquisa? 
4.1) ( X )  Sim              4.2)  (     )  Não 
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4.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 
capítulo teórico. 

 
Porém, foram feitas diversas alterações, mas a temática foi mantida. 

 

5) Você utilizou o capítulo teórico elaborado para o projeto de pesquisa na 
elaboração da sua monografia? 

5.1) ( X )  Sim              5.2)  (     )  Não 

5.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 
capítulo teórico. 

 
Foram utilizadas várias partes, muitas delas ocorreu uma forma de integração 
com a introdução. 

 
6) Você escolheu seu orientador ou foi o orientador que escolheu você? 
6.1) ( X ) Sim              6.2)  (     )  Não 

6.3) Em sendo positiva sua resposta, essa escolha ajudou ou prejudicou a 
construção da monografia, considerando a afinidade com a temática? 

 
Ajudou, pois o orientador esteve presente comigo durante toda a construção 
da monografia, me auxiliando com palavras fortalecedoras e indicando 
leituras que me ajudaram de forma bastante significativa. 
 
7) Você manteve contato com o seu professor-orientador na construção do 

projeto de monografia? 
7.1) (    )  Sim              7.2)  ( X )  Não     7.3)  Por quê? 

 
Porque o tempo utilizado foi mínimo, porém ocorreu que ele lia o que eu 
escrevia, fazia anotações e eu corrigia. 
 
8) Em sendo positivo, quais as orientações dadas por ele, principalmente 

para construção do capítulo de fundamentação teórica do projeto de 
pesquisa? 

 
 
9) Essas orientações foram seguidas? 

9.1)  ( X )  Sim              9.2)  (     )  Não     9.3)  Por quê? 
 
Na medida do possível tentei atender as alterações solicitadas por ele. 
 
10) Observei que o professor da disciplina seminário de monografia 

apresentou a monografia por partes (folhas pré-textuais, resumo, 

introdução, justificativa, objetivos, metodologia, capítulo de 
fundamentação teórica, análise, conclusão e bibliografia). Interessa-me, 

particularmente, sua opinião sobre a orientação do professor acerca do 
capítulo de fundamentação teórica? 
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As orientações dadas pelo professor foram bastante restritas, se detendo mais 
a corrigir o que já tinha sido escrito e existia a orientação de dicas de como a 
gente poderia melhorar.  
 
11) As sugestões dadas no momento da qualificação do projeto de 

monografia foram acatadas? 
11.1)  ( X )  Sim              11.2)  (     )  Não     11.3)  Justifique? 
 

Na medida do possível, tentei atender o que o orientador me solicitou. 
 

12) A participação ou não do professor orientador no momento da 
qualificação ajudou na elaboração da versão final do seu projeto de 
pesquisa? 

12.1) ( X )  Sim              12.2)  (     )  Não     12.3)  Justifique? 
 
A ajuda se deu no sentido de mostrar os caminhos os quais deveria seguir. 
 
13) O seu orientador participou da construção do projeto de monografia? 

13.1) ( X )  Sim              13.2)  (     )  Não     13.3)  Por quê? 
 
Ajudou no sentido de ler e indicar os passos que eu deveria seguir. 
 
14) Em sendo positivo, quais sugestões foram dadas para elaborar o 

capítulo de fundamentação teórica da monografia? 
 
Eu deveria direcionar minhas leituras aos temas específicos que eu estava 
investigando, e que na medida em que eu fosse lendo e fosse fazendo um 
fichamento para o ato da escrita. 
 

15) Caso seu orientador não tenha participado do momento de construção 
do projeto de monografia, você considera que a ausência dele prejudicou 

o trabalho de elaboração da monografia? 
15.1) (     )  Sim              15.2)  ( X )  Não     15.3)  Por quê? 
 

Pois no mínimo tempo em que esteve comigo soube me guiar a passos largos e 
consegui terminar o projeto com êxito.  
 
16) A sua monografia foi elaborada a partir do projeto de monografia 

construído durante a disciplina Seminário de Monografia I? 

16.1) ( X )  Sim              16.2)  (     )  Não     16.3)  Por quê? 
 
Porém foram acrescentados muitos outros teóricos. 
17) O capítulo de fundamentação teórica construído para o projeto de 

monografia foi o mesmo usado na monografia? 

17.1) (     )  Sim              17.2)  ( X )  Não     17.3)  Por quê? 
 
Pois o capítulo de fundamentação teórica comportava apenas um capítulo 
subdividido em apenas três subtópicos, enquanto o capítulo da monografia era 
subdividido em dois capítulos com vários subtópicos. 
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18) Para elaborar o capítulo teórico o aluno necessita de leituras prévias 
de outros autores/teóricos para assim poder fazer referência. 

Considerando essa premissa, o que você entende por citação direta, 
citação indireta? 

 

Citação direta é quando utilizadas as palavras dos autores sem que aconteça 
nenhuma alteração enquanto na citação indireta dizemos o que o autor diz, 
colocando esse assunto com as nossas palavras sem prejudicar o que o autor 
diz. 
 

19) Você poderia informar quantas citações fez no capítulo de 
fundamentação teórica? Por quê? 

 

Cerca de trinta citações. Para afirmar cientificamente o que estava estudando. 
 
20) Quais estratégias (citação direta, citação indireta) que mais você 

utilizou no seu texto? Justifique. 
 

Citação direta. Para dar maior sustentabilidade às minhas palavras. 
 

 

21) Aponte qual ou quais as funções de citação (sustentar uma afirmação, 
introduzir um ponto de vista, complementar o dizer, definir uma ideia, 

finalizar uma ideia) que você mais usou? Por quê? 
 
Sustentar uma afirmação. Quando eu utilizo uma citação estou trazendo 
autores com trabalhos comprovados cientificamente. 
 
22) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 

monografia? 
 

Como foi feito o meu. Com base no diálogo. Clareza do que o orientador 
esperava no meu trabalho e confiança mútua. 

 
 
 

 
Obrigado pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
Código QA02 

 

1. INFORMAÇÕES DO(A) ALUNO(A): 
Nome: Odisseia  
Local e data da pesquisa: 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
( X ) Sim (     ) Não 

 
1) Você costuma fazer anotações durante as aulas da disciplina Seminário 

de Monografia I? Sendo positivo, que tipo de informações você tem 
preocupação em registrar? 
 

Sim. As anotações são referentes a estrutura do trabalho a ser produzido, as 
regras da ABNT, além das datas e requisitos a serem cumpridos. 
 

2) As leituras realizadas durante o estágio, principalmente, na construção 
do capítulo de fundamentação teórica, ajudarão na construção do seu 

objeto de estudo? De que modo essas leituras poderão auxiliar na 
construção do objeto de estudo? 
 

Não. Particularmente o meu capítulo teórico do estágio não me ajudou na 
produção do projeto e da monografia, pois tratava de outro assunto. 
 

3) Você considerou a temática do capítulo de fundamentação teórica 
elaborado durante o estágio para elaborar o seu projeto de pesquisa? 

3.1) (  ) Sim              3.2)  ( X  )  Não          3.3)  Por quê? 
 
Pois decidi tratar em minha monografia outra temática, uma vez que com essa 
eu não me identificava mais. 
4) Você utilizou o capítulo teórico elaborado durante o estágio na elaboração 

do seu projeto de pesquisa? 
4.1) (   )  Sim              4.2)  ( X )  Não 
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4.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 
capítulo teórico. 

 
 

5) Você utilizou o capítulo teórico elaborado para o projeto de pesquisa na 

elaboração da sua monografia? 
5.1) (  )  Sim              5.2)  ( X )  Não 
5.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 

capítulo teórico. 
 

 
6) Você escolheu seu orientador ou foi o orientador que escolheu você? 
6.1) ( X ) Sim              6.2)  (     )  Não 

6.3) Em sendo positiva sua resposta, essa escolha ajudou ou prejudicou a 
construção da monografia, considerando a afinidade com a temática? 
 

Eu que escolhi meu orientador, pois o seu estudo se identificava com a 
temática escolhida por mim, apesar que tive de fazer algumas alterações 
propostas por ele. 
 
7) Você manteve contato com o seu professor-orientador na construção do 

projeto de monografia? 
7.1) ( X )  Sim              7.2)  (  )  Não     7.3)  Por quê? 

 
Porém não o bastante, pois o convidei para ser meu orientador e comentei 
sobre a temática que escolhi. Saliente que ele não corrigiu o projeto. 
 
8) Em sendo positivo, quais as orientações dadas por ele, principalmente 

para construção do capítulo de fundamentação teórica do projeto de 

pesquisa? 
 
O nosso contato foi apenas para informá-lo sobre a temática, pois ele 
comentou que a orientação seria na construção da monografia. 
 
9) Essas orientações foram seguidas? 
9.1)  ( X )  Sim              9.2)  (     )  Não     9.3)  Por quê? 

 
O que ele comentou sobre a temática eu acatei. 
  

10) Observei que o professor da disciplina seminário de monografia 
apresentou a monografia por partes (folhas pré-textuais, resumo, 
introdução, justificativa, objetivos, metodologia, capítulo de 

fundamentação teórica, análise, conclusão e bibliografia). Interessa-me, 
particularmente, sua opinião sobre a orientação do professor acerca do 

capítulo de fundamentação teórica? 
 
Considero interessante a metodologia utilizada pelo professor, porém, na 
construção do capítulo teórico, creio particularmente que, poderia ter sido mais 
explorada, pois considerei a mais difícil de construir. 
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11) As sugestões dadas no momento da qualificação do projeto de 
monografia foram acatadas? 

11.1)  (  )  Sim              11.2)  ( X )  Não     11.3)  Justifique? 
 
Pois mudei a temática a pedido do orientador. 
 
12) A participação ou não do professor orientador no momento da 

qualificação ajudou na elaboração da versão final do seu projeto de 

pesquisa? 
12.1) ( X )  Sim              12.2)  (     )  Não     12.3)  Justifique? 

 
Pois me senti mais segura na produção, além de ter diretamente alguém para 
responder sobre as minhas dúvidas. 

 
13) O seu orientador participou da construção do projeto de monografia? 
13.1) ( X )  Sim              13.2)  (     )  Não     13.3)  Por quê? 

 
Em partes. Pois ele deu algumas dicas, mas não participou totalmente. 
 
14) Em sendo positivo, quais sugestões foram dadas para elaborar o 

capítulo de fundamentação teórica da monografia? 

 
Não foi dada nenhuma sugestão. 
 
15) Caso seu orientador não tenha participado do momento de construção 

do projeto de monografia, você considera que a ausência dele prejudicou 

o trabalho de elaboração da monografia? 
15.1) (     )  Sim              15.2)  (  )  Não     15.3)  Por quê? 
 

 
16) A sua monografia foi elaborada a partir do projeto de monografia 

construído durante a disciplina Seminário de Monografia I? 
16.1) (  )  Sim              16.2)  ( X )  Não     16.3)  Por quê? 
 

Pois, por sugestão do meu orientador, eu mudei a temática do estudo. 
 

 
 
17) O capítulo de fundamentação teórica construído para o projeto de 

monografia foi o mesmo usado na monografia? 
17.1) (     )  Sim              17.2)  ( X )  Não     17.3)  Por quê? 
 
Pois utilizei outra temática na monografia. 
 

18) Para elaborar o capítulo teórico o aluno necessita de leituras prévias 
de outros autores/teóricos para assim poder fazer referência. 
Considerando essa premissa, o que você entende por citação direta, 

citação indireta? 
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A citação direta é aquela que você utiliza o texto tal qual de determinado autor 
na construção do seu trabalho, enquanto que a citação indireta é o seu 
entendimento diante do texto do autor, assim é necessário informar ao seu 
leitor em quem você se baseia para fazer certas afirmações. 
 

19) Você poderia informar quantas citações fez no capítulo de 
fundamentação teórica? Por quê? 

 

Creio que umas doze citações. 
 

20) Quais estratégias (citação direta, citação indireta) que mais você 
utilizou no seu texto? Justifique. 

 

Optei mais pela direta, pois gosto de colocar o texto e explorá-lo em meu 
trabalho. 
 

21) Aponte qual ou quais as funções de citação (sustentar uma afirmação, 
introduzir um ponto de vista, complementar o dizer, definir uma ideia, 

finalizar uma ideia) que você mais usou? Por quê? 
 
Foram “sustentar uma afirmação”, “introduzir um ponto de vista” e “definir 
uma ideia”, pois como tratei de um assunto “difícil” na minha monografia 
precisei explorar bem as citações para construir a minha fundamentação 
teórica. 
 
22) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 

monografia? 
 
Creio que os professores/orientadores têm que estar mais presentes, além de 
que o tempo destinado para a produção deveria ser maior, tendo em vista que 
existem duas disciplinas além da monografia. 
 

 
 

 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
Código QA03 

 

1. INFORMAÇÕES DO(A) ALUNO(A): 
Nome: Hamlet  
Local e data da pesquisa: 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
( X ) Sim (     ) Não 

 
1) Você costuma fazer anotações durante as aulas da disciplina Seminário 

de Monografia I? Sendo positivo, que tipo de informações você tem 
preocupação em registrar? 
 

Sim. Geralmente questões que se referiam à composição/estrutura do projeto 
de monografia, principalmente no que diz respeito às normas da ABNT. 
 
2) As leituras realizadas durante o estágio, principalmente, na construção 

do capítulo de fundamentação teórica, ajudarão na construção do seu 

objeto de estudo? De que modo essas leituras poderão auxiliar na 
construção do objeto de estudo? 
 

Não, haja vista eu ter optado por trabalhar num outro campo de estudos. No 
estágio, minhas leituras estavam ancoradas nos postulados da Análise do 
Discurso, contudo, optei por trabalhar no projeto – e consequentemente na 

monografia- a área de literatura. 
 
3) Você considerou a temática do capítulo de fundamentação teórica 

elaborado durante o estágio para elaborar o seu projeto de pesquisa? 
3.1) (  ) Sim              3.2)  ( X )  Não          3.3)  Por quê? 

 
Por ter mudado o universo de estudo. 
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4) Você utilizou o capítulo teórico elaborado durante o estágio na elaboração 
do seu projeto de pesquisa? 

4.1) (  )  Sim              4.2)  ( X )  Não 
4.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 
capítulo teórico. 

 
5) Você utilizou o capítulo teórico elaborado para o projeto de pesquisa na 

elaboração da sua monografia? 

5.1) ( X )  Sim              5.2)  (     )  Não 
5.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 

capítulo teórico. 
 
Somente em algumas partes, pelo fato de que no projeto trabalhei com uma 

obra literária (Vidas Secas) e na monografia acabei optando por trabalhar 
outra obra (Infância), sendo, contudo, as duas obras do mesmo autor 
(Graciliano Ramos). Assim “aproveitei” o que deu pra trabalhar na nova obra 
escolhida. 
 

6) Você escolheu seu orientador ou foi o orientador que escolheu você? 
6.1) ( X ) Sim              6.2)  (     )  Não 
6.3) Em sendo positiva sua resposta, essa escolha ajudou ou prejudicou a 

construção da monografia, considerando a afinidade com a temática? 
 

Ajudou muito, tendo em vista que meu orientador também trabalhava e se 
identificava com a perspectiva de estudo proposta em meu trabalho.  
 
7) Você manteve contato com o seu professor-orientador na construção do 

projeto de monografia? 
7.1) (    )  Sim              7.2)  ( X )  Não     7.3)  Por quê? 

 
Ele apenas me fez algumas sugestões antes da entrega final do mesmo, 
chegando a sugerir algumas alterações nele. Creio que isso tenha ocorrido por 
falta de tempo do orientador e até mesmo minha. 
 

8) Em sendo positivo, quais as orientações dadas por ele, principalmente 
para construção do capítulo de fundamentação teórica do projeto de 

pesquisa? 
 
Basicamente as sugestões foram as já citadas no item anterior. 
 
9) Essas orientações foram seguidas? 
9.1)  ( X )  Sim              9.2)  (     )  Não     9.3)  Por quê? 

 
Pois percebi que as mesmas se mostravam muito pertinentes ao meu trabalho, 
melhorando-o e enriquecendo-o significativamente. 
 
10) Observei que o professor da disciplina seminário de monografia 

apresentou a monografia por partes (folhas pré-textuais, resumo, 
introdução, justificativa, objetivos, metodologia, capítulo de 
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fundamentação teórica, análise, conclusão e bibliografia). Interessa-me, 
particularmente, sua opinião sobre a orientação do professor acerca do 

capítulo de fundamentação teórica? 
 
A orientação foi, no geral, muito positiva, esclarecendo várias dúvidas e 
acrescentando novos saberes, nesse sentido, aos já por nos possuídos.  
 
11) As sugestões dadas no momento da qualificação do projeto de 

monografia foram acatadas? 
11.1)  ( X )  Sim              11.2)  (     )  Não     11.3)  Justifique? 

 
Sim, pois percebi que as mesmas viriam a contribuir, nesse momento, para 
uma melhor explanação, compreensão e, consequentemente, para uma melhor 

qualificação do meu trabalho. 
 
12) A participação ou não do professor orientador no momento da 

qualificação ajudou na elaboração da versão final do seu projeto de 
pesquisa? 

12.1) ( X )  Sim              12.2)  (     )  Não     12.3)  Justifique? 
 
Basicamente, pelo que me recordo, as sugestões e/ou indicações partiram 
mais de outros membros da banca de professores que assistiram a minha 
qualificação. Contudo, os comentários do professor orientador foram muitos 
“bem vindos”, ajudaram a enriquecer meu trabalho. 
 
13) O seu orientador participou da construção do projeto de monografia? 

13.1) (  )  Sim              13.2)  ( X )  Não     13.3)  Por quê? 
 
Como já afirmado anteriormente, ele apenas sugeriu algumas alterações no 
mesmo, antes de sua entrega final. Essa “não participação” se deu, em 
grande parte, por um acúmulo de atividades outras, tanto da minha parte 
quanto da parte do orientador, o que ocasionou falta de horários e/ou tempo 
para encontros para orientação.  
 

14) Em sendo positivo, quais sugestões foram dadas para elaborar o 
capítulo de fundamentação teórica da monografia? 

 
15) Caso seu orientador não tenha participado do momento de construção 

do projeto de monografia, você considera que a ausência dele prejudicou 

o trabalho de elaboração da monografia? 
15.1) (     )  Sim              15.2)  ( X )  Não     15.3)  Por quê? 
 

Porque a orientação da para a monografia foi, para mim, suficiente para a 
construção da mesma, suprindo assim a carência de orientação para o projeto, 
lembrando mais uma vez que, na monografia, não levei adiante o que expus 
no projeto. 
 

16) A sua monografia foi elaborada a partir do projeto de monografia 
construído durante a disciplina Seminário de Monografia I? 
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16.1) (   )  Sim              16.2)  ( X )  Não     16.3)  Por quê? 
 

Pois, seguindo orientações de professores que assistiram a qualificação do 
meu projeto, bem como do meu orientador, optei por trabalhar na monografia 
algo que trouxesse mais contribuições para o meu trabalho. 
 
17) O capítulo de fundamentação teórica construído para o projeto de 

monografia foi o mesmo usado na monografia? 

17.1) (     )  Sim              17.2)  ( X )  Não     17.3)  Por quê? 
 

Tendo em vista eu ter seguido, na monografia, com um objeto de estudo 
diferente do projeto, eu retirei muito tópicos do capítulo teórico do projeto para 
dar lugar a tópicos novos do capítulo teórico da monografia. 

 
18) Para elaborar o capítulo teórico o aluno necessita de leituras prévias 

de outros autores/teóricos para assim poder fazer referência. 
Considerando essa premissa, o que você entende por citação direta, 
citação indireta? 

 
Citação direta: quando faço uso, descrevo diretamente as palavras de 
determinado autor em meu texto para reforçar meu ponto de vista. Na citação 
indireta a finalidade é a mesma, o que muda, entretanto, é o modo de fazê-la. 
Nela eu parafraseio as palavras de determinado autor, acrescentando “algo 
meu”. 
 
19) Você poderia informar quantas citações fez no capítulo de 

fundamentação teórica? Por quê? 
 

Foram aproximadamente (quase que exatamente) 89 citações. Acho 
fundamental utilizar de posicionamentos de autores conceituados para 
enriquecer um trabalho. 
 
 
 

20) Quais estratégias (citação direta, citação indireta) que mais você 
utilizou no seu texto? Justifique. 

 
Citação indireta. Como afirmado no item anterior, é fundamental num trabalho 
expor pontos de vista de autores renomados no assunto, contudo, é também 
fundamental o posicionamento do autor do trabalho, tendo em vista ser ele 
quem o produz. 
 
21) Aponte qual ou quais as funções de citação (sustentar uma afirmação, 

introduzir um ponto de vista, complementar o dizer, definir uma ideia, 

finalizar uma ideia) que você mais usou? Por quê? 
 
Basicamente minhas citações tiveram todas essas finalidades, contudo, 
vieram a complementar um dizer, tendo em vista que o meu capítulo teórico foi 
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construído no intuito de complementar, reforçar as afirmações contidas no meu 
capítulo de análise. 
 
22) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 

monografia? 

 
Com encontros (frequentes, na medida do possível) entre orientador e 
orientando para revisão do que já fora produzido, esclarecimento de dúvidas, 
tec. Acima de tudo creio que seja muito importante o orientador aproveitar o 
máximo do conhecimento do orientando, abrindo sempre espaço para 
diálogos/discussões sobre a temática do trabalho monográfico. 
 
 

 
Obrigado pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
Código QA04 

 

1. INFORMAÇÕES DO(A) ALUNO(A): 
Nome: Ulisses  
Local e data da pesquisa: 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
( X ) Sim (     ) Não 

 
1) Você costuma fazer anotações durante as aulas da disciplina Seminário 

de Monografia I? Sendo positivo, que tipo de informações você tem 
preocupação em registrar? 
 

Não. 
 
2) As leituras realizadas durante o estágio, principalmente, na construção 

do capítulo de fundamentação teórica, ajudarão na construção do seu 
objeto de estudo? De que modo essas leituras poderão auxiliar na 

construção do objeto de estudo? 
 

As leituras realizadas para a construção do capítulo teórico ajudaram muito 
na definição do objeto de estudo. Tais leituras ampliam o campo de 
conhecimento na área escolhida e propiciam uma facilidade na construção do 
objeto. 

 
3) Você considerou a temática do capítulo de fundamentação teórica 

elaborado durante o estágio para elaborar o seu projeto de pesquisa? 
3.1) ( X ) Sim              3.2)  (     )  Não          3.3)  Por quê? 
 

A temática do capítulo teórico, durante o estágio, foi escolhida e desenvolvida 
no intuito de ser retomada na elaboração do projeto. 
4) Você utilizou o capítulo teórico elaborado durante o estágio na elaboração 

do seu projeto de pesquisa? 
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4.1) ( X )  Sim              4.2)  (     )  Não 
4.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 

capítulo teórico. 
 
O capítulo teórico foi revisto e ampliado em alguns aspectos, visto que no 
projeto já estava definido o objeto de estudo. Assim, o capítulo teórico foi 
modificado para o melhor desenvolvimento do projeto. 

 

5) Você utilizou o capítulo teórico elaborado para o projeto de pesquisa na 
elaboração da sua monografia? 

5.1) ( X )  Sim              5.2)  (     )  Não 
5.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 
capítulo teórico. 

 
O capítulo teórico elaborado no estágio e ampliado na elaboração do projeto 
foi, mais uma vez, acrescido e utilizado como parte da fundamentação teórica 
da monografia. 
 

6) Você escolheu seu orientador ou foi o orientador que escolheu você? 
6.1) ( X ) Sim              6.2)  (     )  Não 

6.3) Em sendo positiva sua resposta, essa escolha ajudou ou prejudicou a 
construção da monografia, considerando a afinidade com a temática? 
 

Posso dizer que escolhi e fui escolhida. Sendo minha orientadora uma 
pesquisadora brilhante do tema a ser desenvolvido na monografia, isso só 
ajudou nos direcionamentos da construção dos textos. 

 
7) Você manteve contato com o seu professor-orientador na construção do 

projeto de monografia? 
7.1) (    )  Sim              7.2)  ( X )  Não     7.3)  Por quê? 
 

Considerei, na elaboração do projeto, as orientações do professor da disciplina 
“Seminário de Monografia” suficientes. 

 
8) Em sendo positivo, quais as orientações dadas por ele, principalmente 

para construção do capítulo de fundamentação teórica do projeto de 

pesquisa? 
 
9) Essas orientações foram seguidas? 
9.1)  (  )  Sim              9.2)  (     )  Não     9.3)  Por quê? 
 

10) Observei que o professor da disciplina seminário de monografia 
apresentou a monografia por partes (folhas pré-textuais, resumo, 

introdução, justificativa, objetivos, metodologia, capítulo de 
fundamentação teórica, análise, conclusão e bibliografia). Interessa-me, 
particularmente, sua opinião sobre a orientação do professor acerca do 

capítulo de fundamentação teórica? 
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O professor direcionou o capítulo teórico para ser elaborado conforme a 
temática escolhida. Como ao tive dificuldades na construção, digo que a 
orientação foi concisa e os alunos foram bem assistidos. 
 
11) As sugestões dadas no momento da qualificação do projeto de 

monografia foram acatadas? 
11.1)  ( X )  Sim              11.2)  (     )  Não     11.3)  Justifique? 
 

Todas as sugestões de alterações, ampliações ou de retirar algo foram 
acatadas, haja vista a coerência que o professor apresentava em suas 
correções.  
 
12) A participação ou não do professor orientador no momento da 

qualificação ajudou na elaboração da versão final do seu projeto de 
pesquisa? 

12.1) (   )  Sim              12.2)  ( X )  Não     12.3)  Justifique? 

 
13) O seu orientador participou da construção do projeto de monografia? 

13.1) (   )  Sim              13.2)  ( X )  Não     13.3)  Por quê? 
 
O professor não foi procurado por mim, por motivos diversos. 
 
14) Em sendo positivo, quais sugestões foram dadas para elaborar o 

capítulo de fundamentação teórica da monografia? 
 
15) Caso seu orientador não tenha participado do momento de construção 

do projeto de monografia, você considera que a ausência dele prejudicou 
o trabalho de elaboração da monografia? 

15.1) (     )  Sim              15.2)  ( X )  Não     15.3)  Por quê? 

 
Por trabalharmos juntas na Iniciação científica, muitas contribuições já haviam 
me atingido durante o desenvolvimento das pesquisas. Isso me ajudou a 
decidir a linha de pesquisa, bem como o tema e objeto de estudo. 
 
16) A sua monografia foi elaborada a partir do projeto de monografia 

construído durante a disciplina Seminário de Monografia I? 

16.1) ( X )  Sim              16.2)  (     )  Não     16.3)  Por quê? 
 
De acordo com os resultados da disciplina o projeto estava bem fundamentado 
e pronto para ser desenvolvido.  
 
17) O capítulo de fundamentação teórica construído para o projeto de 

monografia foi o mesmo usado na monografia? 
17.1) ( X )  Sim              17.2)  (  )  Não     17.3)  Por quê? 

 
O mesmo capítulo foi utilizado, pois já havia sido elaborado no objetivo de ser 
usado na monografia. Porém, o capítulo foi ampliado para ser mais 
consistente. 
 



253 

 

18) Para elaborar o capítulo teórico o aluno necessita de leituras prévias 
de outros autores/teóricos para assim poder fazer referência. 

Considerando essa premissa, o que você entende por citação direta, 
citação indireta? 

 

A citação direta ocorre pela explícita transcrição do texto referenciado. Já a 
citação indireta ocorre pela exposição de ideias que eu internalizei de alguns 
teóricos. 

 
19) Você poderia informar quantas citações fez no capítulo de 

fundamentação teórica? Por quê? 
 
Não, por causa das citações indiretas. Nestas estão conceitos e exposições que 

eu internalizei e incutidas nelas estão minhas próprias ideias. 
 

20) Quais estratégias (citação direta, citação indireta) que mais você 
utilizou no seu texto? Justifique. 

 

Citações diretas, pela consistência que ela trás ao transparecer o 
embasamento. Através delas podemos comprovar, justificar ou ainda rebater 
algo. 
 
21) Aponte qual ou quais as funções de citação (sustentar uma afirmação, 

introduzir um ponto de vista, complementar o dizer, definir uma ideia, 
finalizar uma ideia) que você mais usou? Por quê? 

 

Acredito que, primeiro, para definir as ideias a partir das quais desenvolvo 
minha argumentação; segundo, para sustentar uma afirmação que faço e dar 
consistência ao texto construído.  
 
22) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 

monografia? 
 
Acredito que a forma como ocorre já é um bom trabalho pelas informações pré-
requisitadas, dadas pelo professor de “Seminário de Monografia” 1 e 2 e pela 
revisão constante e assídua dos textos pelos orientadores, que dão suas 
contribuições para melhorar o desenvolvimento da pesquisa. 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
Código QA05 

 

1. INFORMAÇÕES DO(A) ALUNO(A): 
Nome: Otelo  
Local e data da pesquisa: 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
( X ) Sim (     ) Não 

 
1) Você costuma fazer anotações durante as aulas da disciplina Seminário 

de Monografia I? Sendo positivo, que tipo de informações você tem 
preocupação em registrar? 
 

Sim. Registro as orientações dadas pelo professor, de acordo com o que julgo 
ser necessárias à construção do projeto de pesquisa. 
 

2) As leituras realizadas durante o estágio, principalmente, na construção 
do capítulo de fundamentação teórica, ajudarão na construção do seu 

objeto de estudo? De que modo essas leituras poderão auxiliar na 
construção do objeto de estudo? 
 

Sim. As leituras realizadas foram de grande importância para o fortalecimento 
de minha bagagem teórica e consequentemente na realização da análise do 
“corpus” da pesquisa.  

 
3) Você considerou a temática do capítulo de fundamentação teórica 

elaborado durante o estágio para elaborar o seu projeto de pesquisa? 
3.1) ( X ) Sim              3.2)  (     )  Não          3.3)  Por quê? 
 

Porque foi possível utilizá-lo  e ampliá-lo na construção do capítulo teórico da 
monografia. 
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4) Você utilizou o capítulo teórico elaborado durante o estágio na elaboração 
do seu projeto de pesquisa? 

4.1) ( X )  Sim              4.2)  (     )  Não 
4.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 
capítulo teórico. 

 
5) Você utilizou o capítulo teórico elaborado para o projeto de pesquisa na 

elaboração da sua monografia? 

5.1) ( X )  Sim              5.2)  (     )  Não 
5.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 

capítulo teórico. 
 
6) Você escolheu seu orientador ou foi o orientador que escolheu você? 

6.1) (  ) Sim              6.2)  ( X )  Não 
6.3) Em sendo positiva sua resposta, essa escolha ajudou ou prejudicou a 
construção da monografia, considerando a afinidade com a temática? 

 
Embora não tenha escolhido, fui escolhida pela minha orientadora e deu tudo 
certo, pois esta me deixou a vontade e me ajudou incansavelmente. 
 
7) Você manteve contato com o seu professor-orientador na construção do 

projeto de monografia? 
7.1) (    )  Sim              7.2)  ( X )  Não     7.3)  Por quê? 

 
Por ter sido ainda definido pelo departamento quem faria as devidas 
orientações. 
 
8) Em sendo positivo, quais as orientações dadas por ele, principalmente 

para construção do capítulo de fundamentação teórica do projeto de 

pesquisa? 
 
9) Essas orientações foram seguidas? 
9.1)  (  )  Sim              9.2)  (     )  Não     9.3)  Por quê? 
 

10) Observei que o professor da disciplina seminário de monografia 
apresentou a monografia por partes (folhas pré-textuais, resumo, 

introdução, justificativa, objetivos, metodologia, capítulo de 
fundamentação teórica, análise, conclusão e bibliografia). Interessa-me, 
particularmente, sua opinião sobre a orientação do professor acerca do 

capítulo de fundamentação teórica? 
 
Acredito que, na verdade, o capítulo teórico não compete ao professor da 
disciplina, mas sim ao professor orientador da monografia.  
 

11) As sugestões dadas no momento da qualificação do projeto de 
monografia foram acatadas? 

11.1)  ( X )  Sim              11.2)  (     )  Não     11.3)  Justifique? 
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12) A participação ou não do professor orientador no momento da 
qualificação ajudou na elaboração da versão final do seu projeto de 

pesquisa? 
12.1) (  )  Sim              12.2)  (   )  Não     12.3)  Justifique? 
 

A minha orientadora não participou da etapa de qualificação do projeto. 
 
13) O seu orientador participou da construção do projeto de monografia? 

13.1) (  )  Sim              13.2)  ( X )  Não     13.3)  Por quê? 
 

14) Em sendo positivo, quais sugestões foram dadas para elaborar o 
capítulo de fundamentação teórica da monografia? 

 

15) Caso seu orientador não tenha participado do momento de construção 
do projeto de monografia, você considera que a ausência dele prejudicou 
o trabalho de elaboração da monografia? 

15.1) ( X )  Sim              15.2)  (   )  Não     15.3)  Por quê? 
 

Uma vez que é um trabalho em conjunto e o tempo para a execução do mesmo 
é bem delimitado, nada mais justo seria que, desde o início, as partes 
envolvidas na elaboração do mesmo estivessem juntas. 
 
16) A sua monografia foi elaborada a partir do projeto de monografia 

construído durante a disciplina Seminário de Monografia I? 
16.1) ( X )  Sim              16.2)  (     )  Não     16.3)  Por quê? 
 

Porque foi pensado e construído para atender a esse propósito. 
 
17) O capítulo de fundamentação teórica construído para o projeto de 

monografia foi o mesmo usado na monografia? 
17.1) (     )  Sim              17.2)  (  )  Não     17.3)  Por quê? 

 
18) Para elaborar o capítulo teórico o aluno necessita de leituras prévias 

de outros autores/teóricos para assim poder fazer referência. 

Considerando essa premissa, o que você entende por citação direta, 
citação indireta? 

 
Citação direta é quando se usa o texto de um autor, tal qual está lá no livro. 
Citação indireta é quando mediante a leitura de determinado autor, o leitor ao 
utilizá-lo parafraseia, utiliza-se de suas próprias palavras. 
 
19) Você poderia informar quantas citações fez no capítulo de 

fundamentação teórica? Por quê? 
 

Não. Porque foram várias e variados autores, tanto direta quanto indiretas. 
 
20) Quais estratégias (citação direta, citação indireta) que mais você 

utilizou no seu texto? Justifique. 
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Acredito que as duas. 
 

21) Aponte qual ou quais as funções de citação (sustentar uma afirmação, 
introduzir um ponto de vista, complementar o dizer, definir uma ideia, 
finalizar uma ideia) que você mais usou? Por quê? 

 
Sustentar uma afirmação, introduzir um ponto de vista e/ou complementar o 
dizer. 
 
22) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 

monografia? 
 
Deve ser feito pelo professor da disciplina, mas é imprescindível o olhar do 

professor orientador. A falta deste acompanhamento pode prejudicar o 
andamento do trabalho. 

 
 
 

 
Obrigado pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
Código QA06 

 

1. INFORMAÇÕES DO(A) ALUNO(A): 
Nome: Medeia 
Local e data da pesquisa: 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
(   ) Sim ( X ) Não 

 
1) Você costuma fazer anotações durante as aulas da disciplina Seminário 

de Monografia I? Sendo positivo, que tipo de informações você tem 
preocupação em registrar? 
 

Sim. Procuro anotar as informações sobre como redigir as partes que compõem 
a monografia, como objetivo, metodologia, etc. 
 

2) As leituras realizadas durante o estágio, principalmente, na construção 
do capítulo de fundamentação teórica, ajudarão na construção do seu 

objeto de estudo? De que modo essas leituras poderão auxiliar na 
construção do objeto de estudo? 

 
Não. Porque a fundamentação teórica do relatório de estágio continha, de certa 
forma,uma linha de estudo diferente da minha monografia. 
 

3) Você considerou a temática do capítulo de fundamentação teórica 
elaborado durante o estágio para elaborar o seu projeto de pesquisa? 

3.1) (  ) Sim              3.2)  ( X )  Não          3.3)  Por quê? 
 
Porque corresponde a outra temática. 
 
4) Você utilizou o capítulo teórico elaborado durante o estágio na elaboração 

do seu projeto de pesquisa? 
4.1) (  )  Sim              4.2)  ( X )  Não 
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4.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 
capítulo teórico. 

 
 

5) Você utilizou o capítulo teórico elaborado para o projeto de pesquisa na 

elaboração da sua monografia? 
5.1) ( X )  Sim              5.2)  (     )  Não 
5.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 

capítulo teórico. 
 

Como o tema da monografia permaneceu o mesmo do projeto, então pude 
aproveitar todo o capítulo teórico do projeto na elaboração da monografia. 
 

6) Você escolheu seu orientador ou foi o orientador que escolheu você? 
6.1) ( X ) Sim              6.2)  (     )  Não 
6.3) Em sendo positiva sua resposta, essa escolha ajudou ou prejudicou a 

construção da monografia, considerando a afinidade com a temática? 
 

A escolha ajudou bastante porque é um bom orientador, como também, tinha 
afinidade com a temática.  
 
7) Você manteve contato com o seu professor-orientador na construção do 

projeto de monografia? 

7.1) ( X )  Sim              7.2)  (  )  Não     7.3)  Por quê? 
 
Em vários momentos tivemos contato, tanto presenciais como também via e-
mail ou telefone. 
 
8) Em sendo positivo, quais as orientações dadas por ele, principalmente 

para construção do capítulo de fundamentação teórica do projeto de 
pesquisa? 

 
Orientou-me em vários sentidos, como sobre o que eu deveria abordar no 
capítulo teórico,principalmente a análise. Apesar de que, nem todas as 
orientações puderam ser atendidas.  
 
9) Essas orientações foram seguidas? 
9.1)  (  )  Sim              9.2)  ( X )  Não     9.3)  Por quê? 
 

Nem todas puderam ser atendidas pela falta de tempo, e em alguns momentos 
pela falta de material, por isso não pude atender a todas as orientações. 
 

10) Observei que o professor da disciplina seminário de monografia 
apresentou a monografia por partes (folhas pré-textuais, resumo, 

introdução, justificativa, objetivos, metodologia, capítulo de 
fundamentação teórica, análise, conclusão e bibliografia). Interessa-me, 
particularmente, sua opinião sobre a orientação do professor acerca do 

capítulo de fundamentação teórica? 
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Foi mais ou menos satisfatória. 
 

11) As sugestões dadas no momento da qualificação do projeto de 
monografia foram acatadas? 

11.1)  ( X )  Sim              11.2)  (     )  Não     11.3)  Justifique? 

 
Porque busquei atentar para todos os pontos de observação feitos pelo 
professor da disciplina. 
 
12) A participação ou não do professor orientador no momento da 

qualificação ajudou na elaboração da versão final do seu projeto de 
pesquisa? 

12.1) ( X )  Sim              12.2)  (     )  Não     12.3)  Justifique? 

 
Em alguns pontos pude corrigir várias observações, mas pelo tempo que, no 
meu caso, era um pouco restrito, não pude atender a todas. 
 
13) O seu orientador participou da construção do projeto de monografia? 

13.1) (  )  Sim              13.2)  ( X  )  Não     13.3)  Por quê? 
 
Porque, até então, não tinha orientador definido. 
 
14) Em sendo positivo, quais sugestões foram dadas para elaborar o 

capítulo de fundamentação teórica da monografia? 
 
15) Caso seu orientador não tenha participado do momento de construção 

do projeto de monografia, você considera que a ausência dele prejudicou 
o trabalho de elaboração da monografia? 

15.1) ( X )  Sim              15.2)  (  )  Não     15.3)  Por quê? 

 
Porque se estivesse sendo acompanhado por um orientador logo na construção 
do projeto, talvez a monografia tivesse sido melhor elaborada. 
 
16) A sua monografia foi elaborada a partir do projeto de monografia 

construído durante a disciplina Seminário de Monografia I? 
16.1) ( X )  Sim              16.2)  (     )  Não     16.3)  Por quê? 

 
Porque a temática continuou a mesma, tendo só que refazer alguns pontos. 
17) O capítulo de fundamentação teórica construído para o projeto de 

monografia foi o mesmo usado na monografia? 
17.1) ( X )  Sim              17.2)  (  )  Não     17.3)  Por quê? 
 

Aproveitei o capítulo do projeto, mas tive que acrescentar outros tópicos.  
 

18) Para elaborar o capítulo teórico o aluno necessita de leituras prévias 
de outros autores/teóricos para assim poder fazer referência. 
Considerando essa premissa, o que você entende por citação direta, 

citação indireta? 
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A citação direta é o trecho que retiramos do texto, tal qual está escrito. E a 
indireta é quando explicamos, com nossas palavras, as palavras do autor. 
 
19) Você poderia informar quantas citações fez no capítulo de 

fundamentação teórica? Por quê? 

 
Não sei dizer uma quantidade precisa, mas foram várias. 
 

20) Quais estratégias (citação direta, citação indireta) que mais você 
utilizou no seu texto? Justifique. 

 
Acho que as duas por igual, porque no momento da leitura observamos muita 
coisa que na hora de produzir buscamos aproveitar. 

 
21) Aponte qual ou quais as funções de citação (sustentar uma afirmação, 

introduzir um ponto de vista, complementar o dizer, definir uma ideia, 

finalizar uma ideia) que você mais usou? Por quê? 
 

As funções foram: sustentar uma afirmação, complementar o dizer e finalizar 
uma ideia. Porque são formas que eu mais me identifico para usar durante o 
texto. 
 
22) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 

monografia? 
 
Primeiramente deveria ter um maior número de orientadores para as áreas 
escolhidas; e segundo, deveríamos ter tempo suficiente para isso, ou seja, um 
semestre só para a produção da monografia. 

 
 
 

 
Obrigado pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
Código QA07 

 

1. INFORMAÇÕES DO(A) ALUNO(A): 
Nome: Eneida 
Local e data da pesquisa: CAMEAM/UERN – 2009.1 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
( X ) Sim (  ) Não 

 
1) Você costuma fazer anotações durante as aulas da disciplina Seminário 

de Monografia I? Sendo positivo, que tipo de informações você tem 
preocupação em registrar? 
 

Sim. Questões técnicas que possam me orientar para a elaboração da 
monografia. 
 

2) As leituras realizadas durante o estágio, principalmente, na construção 
do capítulo de fundamentação teórica, ajudarão na construção do seu 

objeto de estudo? De que modo essas leituras poderão auxiliar na 
construção do objeto de estudo? 
 

Sim. Me serviram como ponto de partida até conseguir chegar ao objeto de 
estudo. 
 

3) Você considerou a temática do capítulo de fundamentação teórica 
elaborado durante o estágio para elaborar o seu projeto de pesquisa? 

3.1) (  ) Sim              3.2)  ( X )  Não          3.3)  Por quê? 
 
Porque não existia proximidade nas teorias trabalhadas. 
4) Você utilizou o capítulo teórico elaborado durante o estágio na elaboração 

do seu projeto de pesquisa? 

4.1) (  )  Sim              4.2)  ( X )  Não 
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4.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 
capítulo teórico. 

 
5) Você utilizou o capítulo teórico elaborado para o projeto de pesquisa na 

elaboração da sua monografia? 

5.1) ( X )  Sim              5.2)  (     )  Não 
5.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 
capítulo teórico. 

 
Aprofundei ainda mais o capitulo teórico para poder utilizá-lo. 
 
6) Você escolheu seu orientador ou foi o orientador que escolheu você? 
6.1) ( X ) Sim              6.2)  (     )  Não 

6.3) Em sendo positiva sua resposta, essa escolha ajudou ou prejudicou a 
construção da monografia, considerando a afinidade com a temática? 
 

Ajudou muito. 
 
7) Você manteve contato com o seu professor-orientador na construção do 

projeto de monografia? 
7.1) ( X )  Sim              7.2)  (  )  Não     7.3)  Por quê? 

 
Porque é importante que exista essa orientação para que se possa produzir um 
bom trabalho. 
 
8) Em sendo positivo, quais as orientações dadas por ele, principalmente 

para construção do capítulo de fundamentação teórica do projeto de 
pesquisa? 

 
As orientações aconteceram principalmente em relação às teorias a serem 
estudadas ou seja as bibliografias. 
 
9) Essas orientações foram seguidas? 
9.1)  ( X )  Sim              9.2)  (  )  Não     9.3)  Por quê? 

 
Porque isso me ajudaria a construir o trabalho final do curso. 
 
10) Observei que o professor da disciplina seminário de monografia 

apresentou a monografia por partes (folhas pré-textuais, resumo, 

introdução, justificativa, objetivos, metodologia, capítulo de 
fundamentação teórica, análise, conclusão e bibliografia). Interessa-me, 
particularmente, sua opinião sobre a orientação do professor acerca do 

capítulo de fundamentação teórica? 
 

Como o professor da disciplina era também o meu orientador de monografia a 
sua contribuição, no sentido de orientação do capítuo teórico, foi 
imprescindível. 
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11) As sugestões dadas no momento da qualificação do projeto de 
monografia foram acatadas? 

11.1)  ( X )  Sim              11.2)  (     )  Não     11.3)  Justifique? 
 
Porque as considerei importantes para melhorar ainda mais o meu trabalho. 
 
12) A participação ou não do professor orientador no momento da 

qualificação ajudou na elaboração da versão final do seu projeto de 

pesquisa? 
12.1) ( X )  Sim              12.2)  (     )  Não     12.3)  Justifique? 

 
Porque como o projeto é feito pelo o aluno com a orientação de um professor é 
interessante que os dois estejam presentes no momento em que o trabalho 

está sendo analisado. 
 
13) O seu orientador participou da construção do projeto de monografia? 

13.1) ( X )  Sim              13.2)  (  )  Não     13.3)  Por quê? 
 

14) Em sendo positivo, quais sugestões foram dadas para elaborar o 
capítulo de fundamentação teórica da monografia? 

 

Sugestões, principalmente de bibliografias. 
 

15) Caso seu orientador não tenha participado do momento de construção 
do projeto de monografia, você considera que a ausência dele prejudicou 
o trabalho de elaboração da monografia? 

15.1) (  )  Sim              15.2)  (  )  Não     15.3)  Por quê? 
 
16) A sua monografia foi elaborada a partir do projeto de monografia 

construído durante a disciplina Seminário de Monografia I? 
16.1) ( X )  Sim              16.2)  (     )  Não     16.3)  Por quê? 

 
Porque decidi trabalhar com a temática desde a construção do projeto. 
 

17) O capítulo de fundamentação teórica construído para o projeto de 
monografia foi o mesmo usado na monografia? 

17.1) ( X )  Sim              17.2)  (  )  Não     17.3)  Por quê? 
 
Porque dei prosseguimento com a mesma temática. 
18) Para elaborar o capítulo teórico o aluno necessita de leituras prévias 

de outros autores/teóricos para assim poder fazer referência. 
Considerando essa premissa, o que você entende por citação direta, 

citação indireta? 
 

Citação direta é quando nos remetemos a teoria de alguem usando as 
mesmas palavras do autor.Citação indireta é quando conseguimos fazer 
referencia a teoria de um autor através de um texto nosso. 
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19) Você poderia informar quantas citações fez no capítulo de 
fundamentação teórica? Por quê? 

 
Aproximadamente 20 citações. 
 

20) Quais estratégias (citação direta, citação indireta) que mais você 
utilizou no seu texto? Justifique. 

 

Citação indireta. Porque eu considero interessante ao mesmo tempo fazer 
referencia aos autores e posicionar-me sobre a tematica. 
 
21) Aponte qual ou quais as funções de citação (sustentar uma afirmação, 

introduzir um ponto de vista, complementar o dizer, definir uma ideia, 

finalizar uma ideia) que você mais usou? Por quê? 
 
Sustentar uma afirmação. Porque a citação se torna um forte argumento 
quando se trabalha uma determinada teoria. 
 

22) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 
monografia? 

 

O trabalho de orientação da monografia deve ser feito, principalmente, com 
muita responsabilidade, uma vez que orientando e orientador precisam estar 
satisfeitos um com o outro para que assim possam realizar um bom trabalho. 

 
 

 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
Código QA08 

 

1. INFORMAÇÕES DO(A) ALUNO(A): 
Nome: Lolita 
Local e data da pesquisa: 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
( X ) Sim (  ) Não 

 
1) Você costuma fazer anotações durante as aulas da disciplina Seminário 

de Monografia I? Sendo positivo, que tipo de informações você tem 
preocupação em registrar? 
 

Sim. Especialmente as que esclarecem pontos confusos sobre o conteúdo 
ministrado, informações sobre aspectos estruturais da monografia, o que deve 
constar em cada seção da monografia (introdução, capítulo de fundamentação 
teórica, metodológico, de análise dos dados, conclusões), orientações da 
ABNT, etc. 
 
2) As leituras realizadas durante o estágio, principalmente, na construção 

do capítulo de fundamentação teórica, ajudarão na construção do seu 

objeto de estudo? De que modo essas leituras poderão auxiliar na 
construção do objeto de estudo? 

 

Certamente, pois algumas leituras já haviam sido realizadas em função de 
minha participação em uma pesquisa na área de ensino e produção de texto e 
do trabalho com os gêneros textuais. 
 
3) Você considerou a temática do capítulo de fundamentação teórica 

elaborado durante o estágio para elaborar o seu projeto de pesquisa? 
3.1) ( X ) Sim              3.2)  (  )  Não          3.3)  Por quê? 
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Porque além das orientações de elaboração do relatório de estágio terem sido 
nesse sentido, ou seja, de nos auxiliar na elaboração da monografia, o objeto 
de estudo, já havia sido delimitado.   
 
4) Você utilizou o capítulo teórico elaborado durante o estágio na elaboração 

do seu projeto de pesquisa? 
4.1) ( X )  Sim              4.2)  (  )  Não 
4.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 

capítulo teórico. 
 

A utilização do capítulo teórico do relatório de estágio na elaboração do seu 
projeto de pesquisa se deu após fazer algumas correções, delimitações e 
acréscimos de acordo com os objetivos do projeto. 

 
5) Você utilizou o capítulo teórico elaborado para o projeto de pesquisa na 

elaboração da sua monografia? 

5.1) ( X )  Sim              5.2)  (     )  Não 
5.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 

capítulo teórico. 
 
Porém essa utilização também se deu após alguns ajustes e adequações. 
Alguns tópicos foram acrescentados, outros eliminados, além de um 
redimensionamento na forma de apresentação das perspectivas teóricas. 
 
6) Você escolheu seu orientador ou foi o orientador que escolheu você? 
6.1) ( X ) Sim              6.2)  (     )  Não 

6.3) Em sendo positiva sua resposta, essa escolha ajudou ou prejudicou a 
construção da monografia, considerando a afinidade com a temática? 
 

Com certeza ajudou, considerando não só a afinidade com a temática, mas 
também com o próprio gênero monográfico. 
 
7) Você manteve contato com o seu professor-orientador na construção do 

projeto de monografia? 

7.1) ( X )  Sim              7.2)  (  )  Não     7.3)  Por quê? 
 

Neste caso, com o co-orientador, professor da disciplina. Porque é durante a 
elaboração do projeto de monografia que todo o esqueleto, o caminho a ser 
percorrido pela pesquisa é construído, portanto, esse é um momento em que a 
maturidade e experiência do professor-orientador pode auxiliar, especialmente 
considerando o aluno que não passa por nenhuma experiência em pesquisa, 
com a iniciação científica, o que felizmente não foi o meu caso, porém o que 
não dispensa uma orientação. 
 

8) Em sendo positivo, quais as orientações dadas por ele, principalmente 
para construção do capítulo de fundamentação teórica do projeto de 
pesquisa? 
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Além de orientações quanto aos aspectos metodológicos da pesquisa e de 
delimitação do tema e da própria organização retórica do gênero projeto de 
pesquisa, para construção do capítulo de fundamentação teórica, as 
orientações foram mais pontuais através das correções, mas no geral diziam 
respeito à referência aos autores e respectivos anos de suas obras, à 
coerência das ideias apresentadas, às formas de citação, normas da ABNT, 
etc. 
 
9) Essas orientações foram seguidas? 
9.1)  ( X )  Sim              9.2)  (  )  Não     9.3)  Por quê? 

 
Não só porque eram pertinentes e seriamos avaliados quanto a esses critérios, 
mas especialmente porque compreendo que seguir essas orientações e refazer 

os nossos textos faz parte do processo de produção. 
 
10) Observei que o professor da disciplina seminário de monografia 

apresentou a monografia por partes (folhas pré-textuais, resumo, 
introdução, justificativa, objetivos, metodologia, capítulo de 

fundamentação teórica, análise, conclusão e bibliografia). Interessa-me, 
particularmente, sua opinião sobre a orientação do professor acerca do 
capítulo de fundamentação teórica? 

 
Conforme expresso na questão anterior, as orientação acerca do capítulo de 
fundamentação teórica foram mais pontuais durante e após as correções do 
mesmo. Talvez anterior a isso, fosse o caso de explorar, além dos aspectos 
explorados, as funções de citação e sua articulação dentro do texto, 
apresentando exemplos também.   
 
11) As sugestões dadas no momento da qualificação do projeto de 

monografia foram acatadas? 
11.1)  ( X )  Sim              11.2)  (     )  Não     11.3)  Justifique? 

 
Porque foram orientações pertinentes, que inclusive respondiam a anseios 
meus, com relação a constituição do corpus e sugestões de bibliografia. 
 
12) A participação ou não do professor orientador no momento da 

qualificação ajudou na elaboração da versão final do seu projeto de 
pesquisa? 

12.1) ( X )  Sim              12.2)  (     )  Não     12.3)  Justifique? 

 
Porque foi durante esse momento que foram feitas sugestões pertinentes para 
a versão final do projeto. 
 
13) O seu orientador participou da construção do projeto de monografia? 

13.1) ( X )  Sim              13.2)  (  )  Não     13.3)  Por quê? 
 
Considerando que tive uma co-orientação e que o co-orientador era o professor 
da disciplina de Seminário de Monografia I, este participou da construção do 
projeto seja através das orientações para elaboração, seja através das 
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correções. Quanto ao orientador, sua participação ocorreu durante a 
qualificação do projeto, cujas sugestões contribuíram para a versão final do 
projeto. 
 
14) Em sendo positivo, quais sugestões foram dadas para elaborar o 

capítulo de fundamentação teórica da monografia? 
 
Além das sugestões de alguns tópicos, textos e teóricos que fundamentariam 
minha análise, etc. 
 

15) Caso seu orientador não tenha participado do momento de construção 
do projeto de monografia, você considera que a ausência dele prejudicou 
o trabalho de elaboração da monografia? 

15.1) (  )  Sim              15.2)  (  )  Não     15.3)  Por quê? 
 
16) A sua monografia foi elaborada a partir do projeto de monografia 

construído durante a disciplina Seminário de Monografia I? 
16.1) ( X )  Sim              16.2)  (     )  Não     16.3)  Por quê? 

 
Porque acredito que uma das funções do projeto de monografia é orientar a 
elaboração da monografia, além disso, graças às orientações, correções e 
refacção durante a elaboração do projeto, a pesquisa não sofreu grandes 
alterações quanto a delimitação do tema e a teoria a ser trabalhada o que 
permitiu a elaboração da monografia a partir do projeto. 
 
17) O capítulo de fundamentação teórica construído para o projeto de 

monografia foi o mesmo usado na monografia? 
17.1) ( X )  Sim              17.2)  (  )  Não     17.3)  Por quê? 
 

Embora tenha passado por algumas alterações feitas com base nas 
orientações da correção do professor de Seminário I, o capítulo de 
fundamentação teórica construído para o projeto de monografia foi usado na 
monografia, pois durante a elaboração do projeto fomos orientados para tal. 
Além disso, eu já havia definido a teoria com a qual trabalharia na 
monografia. 
 

18) Para elaborar o capítulo teórico o aluno necessita de leituras prévias 
de outros autores/teóricos para assim poder fazer referência. 
Considerando essa premissa, o que você entende por citação direta, 

citação indireta? 
 
São duas formas diferentes de fazer referência ao discurso do outro. No caso 
da citação direta o discurso do outro é reproduzido tal qual e marcado, 
destacado seja por aspas, recuo, etc. Já a citação indireta além de não ser 
marcada, retoma o discurso do outro a partir do nosso discurso, em outras 
palavras, nesse tipo de citação, o discurso alheio é parafraseado por nós. 
 

19) Você poderia informar quantas citações fez no capítulo de 
fundamentação teórica? Por quê? 
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Em média 90. Porque a natureza do texto científico, em especial o monográfico, 
exige que recorramos ao discurso do outro como forma de fundamentar nosso 
dizer uma vez que, enquanto pesquisadores iniciantes que somos, não temos 
autonomia “teorizar”, ou maturidade suficiente para discutir uma teoria sem 
fazer referencia aos teóricos, sem ancorar nosso dizer.    
 
20) Quais estratégias (citação direta, citação indireta) que mais você 

utilizou no seu texto? Justifique. 

 
Citação indireta. Acredito que como forma de apresentar um pouco mais de 
reflexão por parte do autor, de posicionamento em relação ao aspecto 
discutido. 
 

21) Aponte qual ou quais as funções de citação (sustentar uma afirmação, 
introduzir um ponto de vista, complementar o dizer, definir uma ideia, 
finalizar uma ideia) que você mais usou? Por quê? 

 
Sustentar uma afirmação, complementar um dizer foram as funções de citação 
mais utilizadas, pois a recorrência ao discurso do outro, no caso, de um outro 
legitimado/ autorizado é feita no sentido de ancorar, sustentar, legitimar o 
nosso dizer.   
 
22) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 

monografia? 
 
Acredito que da forma que foi realizado, explorando o gênero monográfico em 
seus aspectos característicos, apresentando exemplos e, principalmente 
através das pontuais sugestões de correções feitas desde a elaboração do 
projeto de monografia. Enfatizaria que apesar da importância de trabalhar o 
aspecto estrutural, uma vez que a produção de um gênero exige que tenhamos 
primeiro um certo domínio do mesmo, concordo com a necessidade de serem 
explorados também os aspectos: funcional,  temático e estilístico uma vez que 
estes também caracterizam os gêneros. Outro aspecto merecedor de orientação 
são as funções e várias formas de fazer referência ao discurso do outro, tão 
necessário à elaboração do capítulo teórico e que, consequentemente, contribui 
para a produção da monografia. Defendo que além das orientações que 
antecedem a produção da monografia, as sugestões e correções para a 
refacção desse gênero, conforme foram realizadas, são fundamentais uma vez 
que consideramos a produção enquanto processo e não como um produto 
pronto e acabado. Daí a importância do momento de qualificação do projeto.    

 
 

 
 

Obrigado pela sua colaboração! 

 

 

 

 



271 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
Código QA09 

 

1. INFORMAÇÕES DO(A) ALUNO(A): 
Nome: Robinson Crusoé 
Local e data da pesquisa: 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
( X ) Sim (  ) Não 

 
1) Você costuma fazer anotações durante as aulas da disciplina Seminário 

de Monografia I? Sendo positivo, que tipo de informações você tem 
preocupação em registrar? 
 

Sim. Me preocupo em fichar o texto que está sendo discutido pelo Professor em 
sala de aula e fazer anotações nos textos e livros trabalhados. 
 

2) As leituras realizadas durante o estágio, principalmente, na construção 
do capítulo de fundamentação teórica, ajudarão na construção do seu 

objeto de estudo? De que modo essas leituras poderão auxiliar na 
construção do objeto de estudo? 

 

Sem dúvida. O objeto de estudo fica mais fácil de ser construído e pontuado, 
com a ajuda da fundamentação teórica. Sem esta se torna impossível delinear 
o que se pretende trabalhar. 

 
3) Você considerou a temática do capítulo de fundamentação teórica 

elaborado durante o estágio para elaborar o seu projeto de pesquisa? 
3.1) ( X ) Sim              3.2)  (  )  Não          3.3)  Por quê? 
 

Ler resposta nº 2 
4) Você utilizou o capítulo teórico elaborado durante o estágio na elaboração 

do seu projeto de pesquisa? 
4.1) ( X )  Sim              4.2)  (  )  Não 
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4.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 
capítulo teórico. 

 
Não sei se entendi bem sua pergunta. Se está se referindo ao processo de 
construção do capítulo de minha monografia que aborda a fundamentação 
teórica, digo que este foi primordial para o desenvolvimento dos capítulos 
subsequentes. 

 

5) Você utilizou o capítulo teórico elaborado para o projeto de pesquisa na 
elaboração da sua monografia? 

5.1) (   )  Sim              5.2)  (     )  Não 
5.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 
capítulo teórico. 

 
6) Você escolheu seu orientador ou foi o orientador que escolheu você? 
6.1) (  ) Sim              6.2)  (     )  Não 

6.3) Em sendo positiva sua resposta, essa escolha ajudou ou prejudicou a 
construção da monografia, considerando a afinidade com a temática? 

 
7) Você manteve contato com o seu professor-orientador na construção do 

projeto de monografia? 

7.1) (  )  Sim              7.2)  (  )  Não     7.3)  Por quê? 
 

8) Em sendo positivo, quais as orientações dadas por ele, principalmente 
para construção do capítulo de fundamentação teórica do projeto de 
pesquisa? 

 
9) Essas orientações foram seguidas? 
9.1)  (  )  Sim              9.2)  (  )  Não     9.3)  Por quê? 

 
10) Observei que o professor da disciplina seminário de monografia 

apresentou a monografia por partes (folhas pré-textuais, resumo, 
introdução, justificativa, objetivos, metodologia, capítulo de 
fundamentação teórica, análise, conclusão e bibliografia). Interessa-me, 

particularmente, sua opinião sobre a orientação do professor acerca do 
capítulo de fundamentação teórica? 

 
Eu achei bastante relevante e necessário. De forma que nenhuma dúvida 
sobrou, em relação a construção da monografia. 
 
11) As sugestões dadas no momento da qualificação do projeto de 

monografia foram acatadas? 

11.1)  ( X )  Sim              11.2)  (     )  Não     11.3)  Justifique? 
 

Isso é necessário, ajudou bastante. 
 
12) A participação ou não do professor orientador no momento da 

qualificação ajudou na elaboração da versão final do seu projeto de 
pesquisa? 
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12.1) ( X )  Sim              12.2)  (     )  Não     12.3)  Justifique? 
 

13) O seu orientador participou da construção do projeto de monografia? 
13.1) (  )  Sim              13.2)  ( X )  Não     13.3)  Por quê? 
 

Na construção do Projeto meu suposto orientador ainda não tinha dito se 
aceitava ou não ser meu orientador. 
 

14) Em sendo positivo, quais sugestões foram dadas para elaborar o 
capítulo de fundamentação teórica da monografia? 

 
15) Caso seu orientador não tenha participado do momento de construção 

do projeto de monografia, você considera que a ausência dele prejudicou 

o trabalho de elaboração da monografia? 
15.1) ( X )  Sim              15.2)  (  )  Não     15.3)  Por quê? 
 
Por que dificultou bastante as etapas que dizem respeito a elaboração de 
minha monografia. De forma que, me senti um pouco insegura e frustrada. 
 
16) A sua monografia foi elaborada a partir do projeto de monografia 

construído durante a disciplina Seminário de Monografia I? 

16.1) ( X )  Sim              16.2)  (     )  Não     16.3)  Por quê? 
 

Acredito que se eu tivesse mudado a ideia do meu trabalho, ou mesmo 
mudasse de tema teria jogado fora um tempo precioso e com certeza não teria 
conseguido realizar um outro trabalho. 
 
17) O capítulo de fundamentação teórica construído para o projeto de 

monografia foi o mesmo usado na monografia? 

17.1) (  )  Sim              17.2)  (  )  Não     17.3)  Por quê? 
 

Essa resposta é “em parte”. Modifiquei algumas coisas, ou seja, acrescentei 
outras, exclui algumas. 
 

18) Para elaborar o capítulo teórico o aluno necessita de leituras prévias 
de outros autores/teóricos para assim poder fazer referência. 

Considerando essa premissa, o que você entende por citação direta, 
citação indireta? 

 

Citação direta é a menção de uma informação extraída de outra fonte, 
enquanto que citação indireta é a menção da ideia do autor consultado, porém 
utilizando-se de outras palavras. 
 
19) Você poderia informar quantas citações fez no capítulo de 

fundamentação teórica? Por quê? 
 
47 (quarenta e sete) citações diretas e indiretas. Porque é essencial para a 
discussão do problema nos capítulos seguintes. 
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20) Quais estratégias (citação direta, citação indireta) que mais você 
utilizou no seu texto? Justifique. 

 
Utilizei por igual. Acredito que não se pode construir uma monografia apenas 
com citação direta, ou vice e versa. Perderia um pouco a credibilidade. 
 
21) Aponte qual ou quais as funções de citação (sustentar uma afirmação, 

introduzir um ponto de vista, complementar o dizer, definir uma ideia, 

finalizar uma ideia) que você mais usou? Por quê? 
 

Utilizei mais a citação que complementava o meu dizer e a que sustentava 
minha afirmação. Achei de maior credibilidade para quem lesse meu trabalho. 
 

22) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 
monografia? 
 

Deve ser sério e comprometido com o aluno para que este possa se sentir 
seguro, coisa que não aconteceu comigo. 
 

 
Obrigado pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO 

 
Código QA10 

 

1. INFORMAÇÕES DO(A) ALUNO(A): 
Nome: Madame Bovary 
Local e data da pesquisa: CAMEAM/UERN 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
( X ) Sim (  ) Não 

 
1) Você costuma fazer anotações durante as aulas da disciplina Seminário 

de Monografia I? Sendo positivo, que tipo de informações você tem 
preocupação em registrar? 
 

Sim. Anotações relacionadas ao modo de como produzir o projeto de 
monografia, ou seja, suas partes e como são constituídas. Além disso, anoto 
também cronogramas de execução do mesmo. 
 
2) As leituras realizadas durante o estágio, principalmente, na construção 

do capítulo de fundamentação teórica, ajudarão na construção do seu 
objeto de estudo? De que modo essas leituras poderão auxiliar na 
construção do objeto de estudo? 

 
Sim, as leituras ajudam tendo em vista que a proposta de construção de um 
capítulo teórico no relatório de estágio tem o objetivo de ser aproveitado na 

monografia. As minhas leituras e o meu objeto de estudo vieram desde o 
desenvolvimento de uma pesquisa como PIBIC/UERN, mas sem dúvidas essas 
leituras durante o estágio são indispensáveis para uma delimitação de objeto 
de estudo. 
 
3) Você considerou a temática do capítulo de fundamentação teórica 

elaborado durante o estágio para elaborar o seu projeto de pesquisa? 

3.1) ( X ) Sim              3.2)  (  )  Não          3.3)  Por quê? 
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4) Você utilizou o capítulo teórico elaborado durante o estágio na elaboração 
do seu projeto de pesquisa? 

4.1) ( X )  Sim              4.2)  (  )  Não 
4.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 
capítulo teórico. 

 
O capítulo teórico elaborado para o relatório de estágio foi ampliando para a 
elaboração do projeto, além de ter sido delimitado o gênero a ser analisado. 

 
5) Você utilizou o capítulo teórico elaborado para o projeto de pesquisa na 

elaboração da sua monografia? 
5.1) ( X )  Sim              5.2)  (     )  Não 
5.3) Em sendo positiva sua resposta, explique como se deu a utilização do 

capítulo teórico. 
 
O capítulo teórico foi aperfeiçoado e ampliando no sentido de ter sido usado 
mais teóricos, os subtemas foram definidos e construídos do sentido de 
ancorar às análises. 
 
6) Você escolheu seu orientador ou foi o orientador que escolheu você? 
6.1) ( X ) Sim              6.2)  (     )  Não 

6.3) Em sendo positiva sua resposta, essa escolha ajudou ou prejudicou a 
construção da monografia, considerando a afinidade com a temática? 

 
Ajudou bastante tendo em vista que a nossa relação já vinha desde a 
pesquisa que tinha a mesma temática, além disso já havíamos construído 
afinidade pessoal. 
 
7) Você manteve contato com o seu professor-orientador na construção do 

projeto de monografia? 
7.1) ( X )  Sim              7.2)  (  )  Não     7.3)  Por quê? 

 
8) Em sendo positivo, quais as orientações dadas por ele, principalmente 

para construção do capítulo de fundamentação teórica do projeto de 

pesquisa? 
 
Que definisse o gênero a ser analisado seguindo a linha de raciocínio do tema 
proposto; sugestões sobre teóricos também foram dadas. 
 
9) Essas orientações foram seguidas? 
9.1)  ( X )  Sim              9.2)  (  )  Não     9.3)  Por quê? 
10) Observei que o professor da disciplina seminário de monografia 

apresentou a monografia por partes (folhas pré-textuais, resumo, 
introdução, justificativa, objetivos, metodologia, capítulo de 

fundamentação teórica, análise, conclusão e bibliografia). Interessa-me, 
particularmente, sua opinião sobre a orientação do professor acerca do 
capítulo de fundamentação teórica? 
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As orientações dadas pelo professor foram principalmente sobre como se 
constrói um capítulo teórico, ou seja, foram informações estruturais nas quais 
ele dizia que este capítulo era a construção da teoria que iria dar 
sustentabilidade às análises. Também foram dadas informações sobre como 
utilizar os teóricos em citações diretas e indiretas além de como o autor da 
monografia tem que construir sua teoria com base nos teóricos que ele escolhe. 
As orientações foram pertinentes e ajudaram na construção do capítulo 
teórico. 
 
11) As sugestões dadas no momento da qualificação do projeto de 

monografia foram acatadas? 
11.1)  ( X )  Sim              11.2)  (     )  Não     11.3)  Justifique? 
 

Sugestões com relação à delimitação do objeto de estudo e a metodologia a ser 
utilizada. 
 

12) A participação ou não do professor orientador no momento da 
qualificação ajudou na elaboração da versão final do seu projeto de 

pesquisa? 
12.1) (  )  Sim              12.2)  (     )  Não     12.3)  Justifique? 
 

O meu orientador não estava presente. 
 

13) O seu orientador participou da construção do projeto de monografia? 
13.1) ( X )  Sim              13.2)  (  )  Não     13.3)  Por quê? 
 

14) Em sendo positivo, quais sugestões foram dadas para elaborar o 
capítulo de fundamentação teórica da monografia? 

 

Ele ajudou a definir o objeto de estudos e alguns teóricos a serem utilizados 
para a construção da monografia. 
 
15) Caso seu orientador não tenha participado do momento de construção 

do projeto de monografia, você considera que a ausência dele prejudicou 

o trabalho de elaboração da monografia? 
15.1) (  )  Sim              15.2)  (  )  Não     15.3)  Por quê? 

 
16) A sua monografia foi elaborada a partir do projeto de monografia 

construído durante a disciplina Seminário de Monografia I? 

16.1) ( X )  Sim              16.2)  (     )  Não     16.3)  Por quê? 
 
17) O capítulo de fundamentação teórica construído para o projeto de 

monografia foi o mesmo usado na monografia? 
17.1) ( X )  Sim              17.2)  (  )  Não     17.3)  Por quê? 

 
18) Para elaborar o capítulo teórico o aluno necessita de leituras prévias 

de outros autores/teóricos para assim poder fazer referência. 

Considerando essa premissa, o que você entende por citação direta, 
citação indireta? 
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As citações diretas servem para confirmar ou introduzir pensamentos teóricos 
tais como são definidos pelos teóricos, ou seja, utilizamos as mesmas 
palavras dos mesmos. Nas citações indiretas parafraseamos os teóricos 
assumindo suas palavras e as utilizando para montar nossa teoria. 
 

19) Você poderia informar quantas citações fez no capítulo de 
fundamentação teórica? Por quê? 

 

Entre diretas e indiretas acredito ter utilizado em torno de 20 ou mais, elas 
foram utilizadas em sua maioria para dar sustentabilidade a teoria que eu 
pretendia desenvolver como forma de provar que a teoria tem 
sustentabilidade. 
 

20) Quais estratégias (citação direta, citação indireta) que mais você 
utilizou no seu texto? Justifique. 

 

Foram utilizadas mais citações indiretas para que eu pudesse desenvolver a 
minha teoria com base no que outros teóricos já tinham dito antes de mim, 
acredito que dessa forma tive condições de mostrar meu pensamento e 
entendimento acerca do tema. 
 

21) Aponte qual ou quais as funções de citação (sustentar uma afirmação, 
introduzir um ponto de vista, complementar o dizer, definir uma ideia, 

finalizar uma ideia) que você mais usou? Por quê? 
 
Acredito ter utilizado todas essas formas de citação, mas as mais utilizadas 
serviram para dar sustentabilidade a uma informação, pois serviram para 
validar a teoria construída. 
 

22) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 
monografia? 

 
Vejo esse trabalho como uma relação próxima entre orientador e orientando no 
sentido pessoal e profissional, na qual sejam expostos dúvidas e opiniões 
sobre a construção da monografia, para que a mesma seja promissora e possa 
resultar em uma monografia bem fundamentada, coerente, bem delimitada e 
bem produzida. 
 
 

 
Obrigado pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR-ORIENTADOR 

 
Código QP01 

 

 
INFORMAÇÕES DO(A) PROFESSOR-ORIENTADOR(A): 
Nome: Homero 

Curso de Graduação: Letras 
Ano de conclusão: 1988           IES:UERN 

Curso de Pós-Graduação: Doutorado em Letras  
Ano de conclusão: 2002           IES: Universidade de São Paulo 
Local e data da pesquisa: 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
( X ) Sim (     ) Não 

 
1) Para você o que é orientar uma monografia? 
 

A atividade de orientação de monografia é uma prática acadêmica  em que um 
professor auxilia o aluno na atividade de pesquisa, instigando o 
desenvolvimento do espírito investigativo, fornecendo suporte teórico e 
metodológico para a condução do trabalho monográfico.  
 

2) Como você descreve o processo de orientação?  
 
A orientação implica na execução  de etapas: a) retomada no Projeto de 

Pesquisa; b) monitoramento do cronograma de execução; c) encontros de 
orientação; d) acompanhamento dos estudos orientados  e) leitura das partes 
redacionais. 
 
 

3) Você acha que a não imposição do orientador, ou seja, a escolha do 
orientador pelo aluno facilita a elaboração do projeto de monografia e, 

consequentemente, a monografia? 
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Sim, pois a escolha do orientador implica necessariamente na escolha de uma 
linha de pesquisa e se o aluno tem a oportunidade de optar por um caminho 
motivado por um querer e pela sua afinidade teórica é possível que ele execute 
a pesquisa com mais compromisso, empenho e dedicação. 
 

4) Para você, como se estrutura uma monografia?  
 
A monografia deve levar em conta as seguintes partes: a) pré-textual , b) corpo 
da monografia, dividido em capítulos, cada um com seções e subseções, que 
variam em função da natureza do problema e da metodologia adotada. Nos 
capítulos são formulados o problema, a revisão de literatura ou referencial 
teórico, metodologia, apresentação e discussão dos resultados, referências 
bibliográficas e anexos, se for o caso. 

 
5) Para você, qual a parte (seção e/ou capítulo) mais relevante de uma 

monografia? Por quê? 
 
O problema – antecedentes, tendências atuais relativas ao problema, pontos 
de debate, preocupação social – pois, ao contrário do que se pensa, não são as 
soluções que movem o mundo, mas os grandiosos e significativos 
questionamentos. 
 
6) No seu ponto de vista, gostaria que você descrevesse, detalhadamente, 

como se estrutura o capítulo de fundamentação teórica. 
 
O capítulo é estruturado em seções, correspondendo, frequentemente, as 
perguntas levantadas, às hipóteses formuladas ou aos objetivos delineados 
na formulação do problema. 
 
7) Que orientações você deu para o seu orientando, no que concerne, 
especificamente, ao capítulo de fundamentação teórica? 

 
Procuro levar o aluno precisa compreender que é a fundamentação teórica que 
sustenta as ideias e pontos de vista por ele levantados, defendo que a 
fundamentação teórica é a matéria de sua argumentação, seja para defender 
ou contestar uma ideia. 
 
8) Você orienta seu aluno no que concerne à estrutura sintática da 
citação (discurso direto e discurso indireto)? 

 
Sim. 
 
9) Você recomenda ao seu orientando o uso do discurso direto ou 
discurso indireto? Por quê? 

 
Recomendo o uso dos dois discursos. 
 
10) Você observa que seu orientando utiliza qual(is) das seguintes funções 
de citação? 
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(1) sustentar uma afirmação;  
(2) introduzir um ponto de vista;  

(3) complementar o dizer;  
(4) definir uma idéia;  
(5) finalizar uma idéia? 

Por quê? 
 
O aluno precisa compreender que no trabalho monográfico exige-se a 
referencia ao discurso do outro. 
 

11) Os encontros de orientação foram presenciais ou através de e-mail, 
entre outras possibilidades? 
 

Presenciais e através de e-mails. 
 
12) Você manteve contato com o seu orientando durante a construção do 

projeto de monografia?  
12.1) ( X )  Sim              12.2)  (     )  Não     12.3)  Por quê? 

 
13) Gostaria que você descresse como ocorreram os encontros de 
orientação para a construção da monografia. 

 
Durante cada parte da monografia, são discutidas as tarefas a serem 
executadas – coleta de dados, leitura, análise e interpretação de dados... 
Durante os encontros, cada aspecto desses constitui pauta para a discussão, 
sejam os estudos, o modo de organização e sistematização dos dados e a 
redação, etc. 
 
14) Que metodologia que você utiliza para o processo de orientação?  

 
Procuro seguir o que está posto no cronograma de execução, fazendo os 
acertos e adequações quando necessário.  
 
15) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 

monografia?  
 

Tentar alcançar as metas estabelecidas, não perdendo os prazos de vista, isso 
é importante para a qualidade da pesquisa e para minimizar o stress do aluno 
durante a pesquisa. 
 
 

Obrigado pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR-ORIENTADOR 

 
Código QP02 

 

 
INFORMAÇÕES DO(A) PROFESSOR-ORIENTADOR(A): 
Nome: William Shakespeare 

Curso de Graduação: Letras 
Ano de conclusão: 1995          IES: UERN 

Curso de Pós-Graduação: Doutorado em Teoria e História Literária 
Ano de conclusão: 2009          IES: UNICAMP 
Local e data da pesquisa: Campinas ente 2005 a 2008 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
( X ) Sim (     ) Não 

 
1) Para você o que é orientar uma monografia? 
 

A orientação é um processo de troca de experiências no qual o professor 
orientador se incumbe de “mostrar os caminhos possíveis” ao orientando, 
tendo um papel fundamental na condição mesma de professor, sobretudo 
quando se trata de orientação de monografia de graduação, haja vista a 
pouca experiência do aluno em atividades de pesquisa. Acho que o papel 
fundamental do orientador nesse estágio acadêmico (graduação) é mostrar as 
possibilidades e fazer com que o aluno adquira certa autonomia para escolher 
o próprio caminho. 

 
2) Como você descreve o processo de orientação?  

 
De modo bem simplificado, o processo de orientação pode ser descrito como 
um diálogo em que alguém mais experiente, o orientador, mostra os vários 
caminhos possíveis para abordagem de uma questão e sugere o que é mais 
viável, levando em conta o potencial do orientando.  
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3) Você acha que a não imposição do orientador, ou seja, a escolha do 
orientador pelo aluno facilita a elaboração do projeto de monografia e, 

consequentemente, a monografia? 
 
Sem dúvida, a fato de ter um orientador que não foi imposto facilita o trabalho 
do orientando, o que deve resultar na melhoria da qualidade da monografia. 
 
4) Para você, como se estrutura uma monografia? 

 
Embora haja uma estrutura padrão, a estruturação de um trabalho 
monográfico pode varia de acordo com a natureza do objeto de estuda, do 
tema etc., a área de conhecimento etc. Mas há alguns elementos que são 
invariáveis. Há um momento em que se apresenta uma introdução teórico-

bibliográfica ao tema, explicitação dos procedimentos (metodologia), e 
finalmente a parte mais importante mais importante do trabalho, em que serão 
analisados e interpretados os dados.  
 
5) Para você, qual a parte (seção e/ou capítulo) mais relevante de uma 

monografia? Por quê? 
 
A parte mais importante da monografia é aquela que contempla a análise, pois 
é aí que o aluno mostra sua capacidade de analisar e interpretar as 
informações. 
 
6) No seu ponto de vista, gostaria que você descrevesse, detalhadamente, 
como se estrutura o capítulo de fundamentação teórica. 

 
Na área em que atuo essa estruturação pode ser bastante variável, não há 
uma fórmula ou uma forma fixa.  
 
7) Que orientações você deu para o seu orientando, no que concerne, 

especificamente, ao capítulo de fundamentação teórica? 
 
Talvez a principal orientação que dou a meus alunos é não fazer da teoria 
uma camisa-de-força, relativizar sua importância, considerar que ela está ali 
para ajuda-lo na compreensão do seu objeto estudo, iluminar aspectos deste 
etc.  
 
8) Você orienta seu aluno no que concerne à estrutura sintática da 

citação (discurso direto e discurso indireto)? 
 
Oriento a usar os dois tipos de citação, conforme a necessidade, mas evitar a 
as transcrições sempre que possível.  
 
9) Você recomenda ao seu orientando o uso do discurso direto ou 
discurso indireto? Por quê? 
 
Oriento evitar excesso de citação direta, sobretudo por dois motivos: a citação 
indireta (discurso indireto), ao usar a citação indireta (discurso indireto), na 
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medida em que traduz “o pensamento” do autor com palavras próprias, o 
aluno exercita ao mesmo tempo a habilidade da escrita, como também a 
capacidade de analisar e interpretar. Por outro lado, o excesso de citações 
diretas pode prejudicar inteligibilidade (leitura truncada, sem fluência), e a 
estética (o texto fica deselegante).  
 
10)  Você observa que seu orientando utiliza qual(is) das seguintes funções 
de citação? 

(1) sustentar uma afirmação;  
(2) introduzir um ponto de vista;  

(3) complementar o dizer;  
(4) definir uma idéia;  
(5) finalizar uma idéia? 

Por quê? 
 
Observo que em geral o orientando em nível de graduação utiliza o recurso da 
citação mais para “sustentar uma afirmação”. Isso acontece, a meu ver, pela 
necessidade que ele sente de um discurso de autoridade para legitimar o seu 
dizer. 
 
11) Os encontros de orientação foram presenciais ou através de e-mail, 

entre outras possibilidades? 
 

Quase sempre presenciais. 
 
12) Você manteve contato com o seu orientando durante a construção do 

projeto de monografia?  
14.1) (  X  )  Sim              14.2)  (     )  Não     14.3)  Por quê? 
 

Embora nem sempre a gente possa acompanhar a elaboração do projeto, acho 
importante esse primeiro contato para facilitar o trabalho do aluno em 
algumas questões básicas, como delimitação mais precisa do tema, introdução 
bibliográfica etc. Esses contatos preliminares, ainda que não sistemáticos, 
podem evitar que o aluno faça um projeto apenas para o professor de 
seminário de monografia atribuir uma nota, e depois tenha que fazer outro 
projeto para o orientador.  
 
13) Gostaria que você descrevesse como ocorreram os encontros de 
orientação para a construção da monografia. 

 
14) Que metodologia que você utiliza para o processo de orientação?   
 

Não sou muito metódico. Em geral o trabalho consiste em: definição de 
algumas leituras básicas para o aluno; encontros para discussão de alguns 
textos; elaboração e acompanhamento de um roteiro do trabalho (não elaboro 
previamente um “sumário)”; a leitura e correção das partes do trabalho. 
 

15) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 
monografia?  
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Não creio que exista uma forma ideal para o trabalho de orientação. O que 
importa é que seja feito com seriedade e responsabilidade, de modo que 
proporcione ao orientando as condições necessárias para a realização da 
pesquisa. 
 

 
 Obrigado pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR-ORIENTADOR 

 
Código QP03 

 

 
INFORMAÇÕES DO(A) PROFESSOR-ORIENTADOR(A): 
Nome: James Joyce 

Curso de Graduação: Letras 
Ano de conclusão: 2004               IES: UERN 

Curso de Pós-Graduação: Estudos da Linguagem 
Ano de conclusão: 2007               IES: UFRN 
Local e data da pesquisa: Pau dos Ferros, 25 de Janeiro de 2009 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 

acadêmicas: 
 
( X ) Sim (     ) Não 

 
1) Para você o que é orientar uma monografia? 
 

Compreendendo o texto monográfico como resultado de um trabalho coletivo, 
entendo o processo de orientação da monografia como um exercício de 
cooperação, em que o orientador se constitui como um interlocutor mais 
experiente, disposto a acompanhar seu orientando em todo o processo de 
escritura do texto. Entendo, pois, que orientar constitui-se numa ação 
solidária, na qual as obrigações de orientador e orientando precisam sempre 
ficar bem definidas como, por exemplo, o respeito às opções teórico-
metodológicas e o cumprimento de prazos, para que não incorra numa relação 

conflituosa. 
 

2) Como você descreve o processo de orientação? 
 
É um exercício de acompanhamento dos passos seguidos pelo orientando no 
processo de escritura do texto monográfico, que compreende respeitar a opção 
da temática escolhida pelo orientando, apresentar direcionamentos 
metodológicos, sugerir as opções teóricas, corrigir textualmente e o aspecto 
técnico-formal do texto, escolher a banca examinadora, acompanhar as 
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correções sugeridas pela banca, autorizar o depósito final e recomendar a 
apresentação do trabalho em eventos acadêmicos e/ou, dependendo da 
qualidade do texto, sugerir a publicação do mesmo em revistas 
especializadas. 
   

3) Você acha que a não imposição do orientador, ou seja, a escolha do 
orientador pelo aluno facilita a elaboração do projeto de monografia e, 
consequentemente, a monografia? 

 
Entendo que isso é muito relativo. Depende do orientador, da temática 
escolhida. Ora, se ao aluno é imposto um orientador que não trabalha com 
determinada temática, penso que seja bem complicado. De todo modo, a 
escolha do orientador parece se apresentar sempre como uma condição mais 

interessante, pois, em principio, há aí uma relação já constituída, o que, na 
maioria das vezes, colabora muito na construção do trabalho. 
 

4) Para você, como se estrutura uma monografia? 
 

Como os demais textos acadêmicos, a monografia apresenta uma estrutura 
bem definida, conforme se pode atestar nos mais diversos manuais de 
metodologia científica. A monografia se constitui das folhas pré-textuais, da 
parte textual e das folhas pós-textuais. A parte textual, que mais interessa – 
não que as outras não sejam importantes – costuma ser dividida em 
introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que a parte de 
desenvolvimento compreende os capítulos de fundamentação teórica, de 
análise dos dados e, em alguns casos, dependendo da opção do orientador, 
do capítulo metodológico.  
 
5) Para você, qual a parte (seção e/ou capítulo) mais relevante de uma 

monografia? Por quê? 
 

Penso que todos os capítulos sejam relevantes, pois um capítulo complementa 
o outro. Ora, não dá para pensar numa análise sem sustentação teórica e num 
faz muito sentido um capitulo de fundamentação teórica sem análise, a menos 
que o trabalho se reduza a uma pesquisa de cunho bibliográfico. Também não 
dá para menosprezar a conclusão, pois faltaria ao texto aquele acabamento. 
De todo modo, penso que uma atenção especial deva ser dada ao capítulo de 
análise dos dados, pois é nele que se revela de forma mais acentuada a 
contribuição pessoal do autor da monografia mediante a manifestação de seu 
poder de interpretar e analisar os dados.  
  
6) No seu ponto de vista, gostaria que você descrevesse, detalhadamente, 

como se estrutura o capítulo de fundamentação teórica. 
 

Compreendendo que a seção de fundamentação teórica de um texto acadêmico 
compreende relacionar e discutir teorias que embasarão o trabalho de análise 
dos dados, costumo orientar meus alunos a escreverem, dependendo da 
temática e das possibilidades deles, dois ou três capítulos de fundamentação 
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teórica, procurando enfatizar a necessidade de uso das teorias e estudos que 
são referência na área da temática tratada. 
 
7) Que orientações você deu para o seu orientando, no que concerne, 
especificamente, ao capítulo de fundamentação teórica? 

 
Costumo solicitar que o capitulo revele a leitura dos textos que são referência 
básica. Além disso, chamo atenção para o reconhecimento da voz dos teóricos 
e estudiosos utilizados, procurando evitar que o orientando assuma as 
palavras do outro como se fossem suas e que incorra no plágio. Ademais, dou 
atenção especial no trabalho de orientação no uso adequado das citações. 
 
8) Você orienta seu orientando no que concerne à estrutura sintática da 

citação (discurso direto e discurso indireto)? 
 
Na verdade, de início, as preocupações são outras, como o próprio 
direcionamento da pesquisa, em virtude da falta de delimitação e clareza da 
temática. Posteriormente, outros problemas como de correção de ordem 
linguistico-textual e de inconsistência teórica acabam concentrando nossa 
atenção. Por isso, não costumo direcionar uma orientação específica em 
relação ao aspecto da estrutura sintática da citação, embora procure fazer 
anotações e correções no corpo do texto escrito. Portanto, apesar de não 
dedicar um momento específico para discutir isso, procuro sempre fazer 
observações no corpo do texto. 
 
9) Você recomenda ao seu orientando o uso do discurso direto ou 

discurso indireto? Por quê? 
 
Costumo orientar o uso de ambos os modos de referir-se ao discurso do outro, 
com a ressalva de que se evite o uso indiscriminado do discurso direto, em 
detrimento do menosprezo ao uso do discurso indireto, bem como da falta de 
relacionamento semântico entre o discurso direto e o discurso citante. 
 
10) Você observa que seu orientando utiliza qual(is) das seguintes funções 

de citação? 
(1) sustentar uma afirmação;  

(2) introduzir um ponto de vista;  
(3) complementar o dizer;  
(4) definir uma ideia;  

(5) finalizar uma ideia? 
Por quê? 
 

No meu modo de ver, isso é bem relativo. Tem alunos que dão preferência a 
uma e a outra dessas funções, enquanto outros utilizam todas. É difícil saber 
porque o orientando usa determinada função. Talvez, seja uma incorporação 
daquilo que fazem os estudiosos que eles leem, já que essas funções 
aparecem também nos textos de autores experientes. 
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11) Os encontros de orientação foram presenciais ou através de e-mail, 
entre outras possibilidades? 

 
Normalmente, os encontros são presenciais, mas utilizo também o e-mail e até 
mesmo o MSN. 
 
12) Você manteve contato com o seu orientando durante a construção do 
projeto de monografia?  

12.1) ( X  )  Sim              12.2)  (     )  Não     12.3)  Por quê? 
 

Penso que seja interessante esse contato durante a construção do projeto. No 
meu caso em especifico, como professor da disciplina de Seminário de 
Monografia I, acompanhei todo o processo de construção do projeto. Nesse 

sentido, mantivemos contato, porque visamos dar um direcionamento do 
trabalho monográfico a ser realizado, sugerindo leituras de textos teóricos, 
acompanhando a elaboração da justificativa, da delimitação da temática e de 
tudo mais implicado na construção do projeto de monografia.  
 

13) Gostaria que você descrevesse como ocorreram os encontros de 
orientação para a construção da monografia 
 

Normalmente, os encontros são presenciais. Nesses encontros, que ocorrem 
conforme a necessidade do orientando, costumo, primeiramente, deixar o 
orientando falar do percurso já realizado por ele. Procuro observar a clareza 
que ele demonstra sobre a proposta de trabalho que pretende realizar. Depois, 
procuro dar os direcionamentos, fazendo os ajustes que considero necessários. 
De inicio, procuro exigir um pouco mais, para, posteriormente, ceder, caso o 
orientando revele dificuldades de escritura do trabalho. 
 

14) Que metodologia que você utiliza para o processo de orientação?   
 

Primeiramente, solicito do orientando uma cópia do projeto de pesquisa, para 
fazer uma leitura prévia antes do primeiro encontro e para planejar uma 
proposta de sumário e selecionar os textos de leitura obrigatória para o 
orientando. No primeiro encontro, procuro escutar do próprio orientando a 
proposta de trabalho que pretende realizar, discutir pontos controversos, 
apontar alguns direcionamentos, encaminhar as leituras e solicitar uma 
proposta de sumário. Depois desse encontro, mantemos encontro presencial 
para entrega e recebimento de partes do texto do orientando e para discutir os 
rumos da pesquisa e de escritura do trabalho. 
 
15) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 

monografia?  
 

Entendo que não mudaria muita coisa no modo como conduzo o processo de 
orientação. Só acho que seja preciso dar-se um pouco mais de atenção à fase 
de elaboração do projeto de pesquisa, para que haja um acompanhamento por 
parte do orientador desde o nascimento da proposta de trabalho, já que, via 
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de regra, nossos alunos costumam revelar acentuada dificuldade na 
delimitação da temática. 
 
 
 

Agradeço pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR-ORIENTADOR 

 
Código QP04 

 

 
INFORMAÇÕES DO(A) PROFESSOR-ORIENTADOR(A): 
Nome: Gustave Flaubert 

Curso de Graduação: Letras 
Ano de conclusão: 1994                   IES: UFRN 

Curso de Pós-Graduação: Mestrado: Com. E Semiótica/ Doutorado: Letras 
(Lit. e Cultura) 
Ano de conclusão: 1997/2006         IES: PUC-SP/ UFPB 

Local e data da pesquisa: NÃO ENTENDI! 
 

Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 
acadêmicas: 
 

( X ) Sim (     ) Não 
 
1) Para você o que é orientar uma monografia? 

 
É participar de um processo de construção de conhecimento, no qual vc 
(orientador) é o responsável por apontar os possíveis caminhos a serem 
trilhados pelo orientando na elaboração do seu trabalho.  
 

2) Como você descreve o processo de orientação?  
 
(ESTAS DUAS QUESTÕES ESTÃO MUITO PRÓXIMAS) 

 
É um processo de construção do conhecimento, no qual orientador e 
orientando debruçam-se sobre um objeto a fim de investigá-lo.  
 
3) Você acha que a não imposição do orientador, ou seja, a escolha do 

orientador pelo aluno facilita a elaboração do projeto de monografia e, 
consequentemente, a monografia? 
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Sim. Na construção de um trabalho como este é necessário identificar 
afinidades teóricas e temáticas. 
 
4) Para você, como se estrutura uma monografia? 
 

Esta organização depende do tema, da constituição, do método, tipo de 
pesquisa e área do trabalho. Se for um trabalho com análise de dados, é 
interessante que tenham capítulos anteriores de discussão dos referenciais 
teóricos a serem abordados e da metodologia utilizada. Se o trabalho for uma 
discussão teórica, é importante definir as categorias elencadas e propor uma 
reflexão acerca delas. Se for um trabalho de revisão bibliográfica, é importante 
categorizar o tema e criar uma sequencia lógica de exposição.  
 

5) Para você, qual a parte (seção e/ou capítulo) mais relevante de uma 
monografia? Por quê? 
 

A monografia de graduação tem o objetivo de levar o aluno a experienciar a 
investigação científica num trabalho mais sistematizado de pesquisa (às vezes 
o único do aluno durante a graduação). Diante disso, a grande maioria dos 
trabalhos que orientamos constrói-se no modelo de discussão teórica e sua 
aplicação à análise de dados, uma vez que há maior facilidade na aplicação 
de conceitos teóricos, do que na construção de novas teorizações. Nesta 
perspectiva, destaco o capítulo da análise, pois é para ele que deve convergir 
toda a teoria.  
 
6) No seu ponto de vista, gostaria que você descrevesse, detalhadamente, 

como se estrutura o capítulo de fundamentação teórica. 
 
A fundamentação teórica deve elencar pontos que estejam presentes nos 
dados propostos (normalmente trabalhamos com o método hipótético-
dedutivo). É necessário que as categorias de análise estejam presentes e bem 
refletidas para que possam ser subsídio para a análise. 
 
7) Que orientações você deu para o seu orientando, no que concerne, 

especificamente, ao capítulo de fundamentação teórica? 
 
A exposta acima. 
 
8) Você orienta seu orientando no que concerne à estrutura sintática da 

citação (discurso direto e discurso indireto)? 
 
Na fase de correção sim, observando as adequações. 
 
9) Você recomenda ao seu orientando o uso do discurso direto ou 

discurso indireto? Por quê? 
 
Não.  
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10) Você observa que seu orientando utiliza qual(is) das seguintes funções 
de citação? 

(1) sustentar uma afirmação; ( X ) 
(2) introduzir um ponto de vista;  
(3) complementar o dizer; ( X ) 

(4) definir uma ideia;  
(5) finalizar uma ideia? ( X ) 
Por quê? 

 
11) Os encontros de orientação foram presenciais ou através de e-mail, 

entre outras possibilidades? 
 
Houve dois encontros presenciais, e as demais orientações se deram por e-

mail. 
 
12) Você manteve contato com o seu orientando durante a construção do 

projeto de monografia?  
12.1) (     )  Sim              12.2)  (   X  )  Não     12.3)  Por quê?  

 
A definição que ela seria minha orientanda foi feita quase no final do 
semestre. 
 
13) Gostaria que você descresse como ocorreram os encontros de 

orientação para a construção da monografia. 
 
O primeiro encontro presencial foi para a análise do projeto e para construção 
de um sumário preliminar. neste encontro definimos ainda as adequações 
relativas ao referencial teórico. o outro encontro aconteceu para análise de 
alguns dados recolhidos no livro didático. houve mais alguns e-mails relativos 
a dúvidas na análise do corpus. no entanto, a orientação mais efetiva da 
construção do texto não se deu, pois a orientanda não enviou os capítulos em 
tempo hábil para que pudessem ser devolvidos com maior reflexão. 
 
14) Que metodologia que você utiliza para o processo de orientação?   

 
Como primeiro passo, é importante discutir o projeto do orientando, 
percebendo os itens importantes, as articulações possíveis e o referencial 
teórico e metodologia adequados ao objeto proposto. como no momento que se 
inicia a orientação, geralmente, o aluno já tem o corpus definido, recomendo 
que leia o referencial para tentar abstrair as categorias que foram formuladas 
nas hipóteses. 
 

15) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 
monografia?  

 
Como já descrito, mas acrescentando o acompanhamento mais direto da 
construção (escrita) do trabalho, que, na experiência em questão, não foi 
possível devido à distância (boa parte da orientação aconteceu durante o 



295 

 

período de férias que intercalou o período letivo) e falta de um trabalho mais 
sistemático de ambas as partes (orientanda e orientadora). 
 

Agradeço pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR-ORIENTADOR 

 
Código QP05 

 

 
INFORMAÇÕES DO(A) PROFESSOR-ORIENTADOR(A): 
Nome: Virgílio 

Curso de Graduação: Letras 
Ano de conclusão: 1993 

Curso de Pós-Graduação: Mestrado  
Ano de conclusão: 2005               IES: UFRN 
Local e data da pesquisa: (não entendi, de que pesquisa? Da minha? Da do 

orientando? Da sua?) 
 

Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 
acadêmicas: 
 

( X ) Sim (     ) Não 
 
1) Para você o que é orientar uma monografia? 

 
Orientar um trabalho acadêmico (no caso, a monografia) é, juntamente com o 
orientando, sugerir, apontar, planejar caminhos para a condução de uma 
pesquisa científica. Fazer a leitura e corrigir o texto do aluno-orientando, 
manter uma relação de aprendizado, indicar referencias bibliográficos, 
acompanhar todo o trabalho monográfico. 
 
2) Como você descreve o processo de orientação?  

 
O processo de orientação é o de idas e vindas do conhecimento e 
partilhamento de uma pesquisa que tem o interesse do tema entre aluno-
orientando e professor-orientador.    
 

3) Você acha que a não imposição do orientador, ou seja, a escolha do 
orientador pelo aluno facilita a elaboração do projeto de monografia e, 

consequentemente, a monografia? 
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Com certeza, pois o aluno fazendo a escolha do orientador significa as 
mesmas afinidades e interesses pelo tema da pesquisa. 
 
4) Para você, como se estrutura uma monografia? 
 

As partes pré-textuais, pós-textuais e textuais: introdução, a seção do capítulo 
teórico, capítulo metodológico, a análise dos dados, conclusão, referencial 
bibliográfico. 
 
5) Para você, qual a parte (seção e/ou capítulo) mais relevante de uma 

monografia? Por quê? 
 
Todos são importantes porque o trabalho tem que mostrar a conexão entre as 

partes, mas destaco a análise dos dados porque nesta seção o orientando 
deve demonstrar a sua compreensão dos dados e confirmar os pressupostos 
da pesquisa, responder as questões problemas da pesquisa, os objetivos, 
demonstrar conhecimento sobre a pesquisa.    
 

6) No seu ponto de vista, gostaria que você descrevesse, detalhadamente, 
como se estrutura o capítulo de fundamentação teórica. 
 

Neste capítulo deve conter o pressuposto que dê conta dos dados coletados, 
que embase a pesquisa.   
 
7) Que orientações você deu para o seu orientando, no que concerne, 
especificamente, ao capítulo de fundamentação teórica? 

 
Primeiro fazemos o mapeamento da bibliografia existente sobre o tema, a 
produção nacional e internacional na área da pesquisa, depois traçamos o 
pressuposto pertinente ao assunto da pesquisa e dividimos o capítulo em 
várias seções.  
 
8) Você orienta seu orientando no que concerne à estrutura sintática da 
citação (discurso direto e discurso indireto)? 

 
Depende do poder de síntese de quem escreve, posso orientar que as duas 
formas de citação apareçam. 
 
9) Você recomenda ao seu orientando o uso do discurso direto ou 

discurso indireto? Por quê? 
 
Depende muito da escrita do aluno, da forma que escreve, os dois usos podem 
ser orientados. Não há uma forma fixa. 
 

10) Você observa que seu orientando utiliza qual(is) das seguintes funções 
de citação? 
(1) sustentar uma afirmação;  

(2) introduzir um ponto de vista;  
(3) complementar o dizer;  
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(4) definir uma ideia;  
(5) finalizar uma ideia? 

Por quê? 
 
Há orientados que fazem uso de várias dessas funções de citação. Dependo 
muito da experiência de escrita do aluno-orientando. 
 
11) Os encontros de orientação foram presenciais ou através de e-mail, 

entre outras possibilidades? 
 

Os encontros de orientação têm se dado mais de forma presencial, 
acrescentando também a troca de e-mail. 
 

12) Você manteve contato com o seu orientando durante a construção do 
projeto de monografia?  
12.1) (  )  Sim              12.2)  (     )  Não     12.3)  Por quê? 

 
Em alguns casos sim, já aconteceram casos em que não houve esse 
acompanhamento desde o projeto, por vários motivos institucionais. 
Ultimamente os trabalhos que tenho orientado na graduação e na pós-
graduação vêm sendo mais acompanhado desde a elaboração do projeto. O 
que é muito importante para a qualidade da orientação e, consequentemente, 
para a qualidade da escrita do trabalho. 
 
13) Gostaria que você descrevesse como ocorreram os encontros de 
orientação para a construção da monografia. 

 
Os encontros são agendados conforme a disponibilidade do aluno e do 
professor orientador. Marcamos encontros para discussão de textos teóricos, 
de entrega e recebimento de material, para discutir ideias, para planejamento 
de atividades. 
 
14) Que metodologia que você utiliza para o processo de orientação?   
 

Depende muito do ritmo de leitura e escrita do aluno-orientando. Há 
diferenças entre um orientando e outro. A mais utilizada é o agendamento de 
encontros por datas fixadas em encontros presenciais. A troca de textos para 
leitura e revisão, reescritura. 
 

15) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 
monografia?  
 

Um trabalho com compromisso, acompanhamento, diálogo, troca de 
experiência e conhecimento, cobrança de quem orienta e de quem é orientado. 
 

 
Agradeço pela sua colaboração! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

 

Pesquisa: Discursos de alunos e de professores do Curso de Letras sobre a 

produção da monografia. 

 

QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR-ORIENTADOR 

 
Código QP06 

 

 
INFORMAÇÕES DO(A) PROFESSOR-ORIENTADOR(A): 
Nome: Vladimir Nabokov 

Curso de Graduação: Letras 
Ano de conclusão: 1985                 IES:UERN 

Curso de Pós-Graduação: Especialização em Alfabetização e Pré-Escola, 
Especialização em Metodologia do Ensino Superior – UERN – 1996, 1998. 
Mestrado em Letras UFPB – 2000, Doutorado em Letras UFPB 2005. 

Ano de conclusão: 2005                IES:UFPB 
Local e data da pesquisa: 

 
Autorização para publicação e/ou utilização dos dados para pesquisas 
acadêmicas: 

 
( X ) Sim (     ) Não 
 

1) Para você o que é orientar uma monografia? 
 

É conduzir um aluno a chegar a um determinado fim, passando por diversos 
caminhos. Nesse caminhar o orientador deve respeitar as idéias do orientando 
para que esse possa seguir e chegar com liberdade. 
 
2) Como você descreve o processo de orientação?  
 

O processo de orientação é um caminhar difícil mas gostoso de se viver 
quando existe harmonia e sintonia orientador/orientado, ambos aprendem 
muito. 
 
3) Você acha que a não imposição do orientador, ou seja, a escolha do 

orientador pelo aluno facilita a elaboração do projeto de monografia e, 
consequentemente, a monografia? 
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Com certeza. Para existir harmonia e sintonia a escolha não só do orientador, 
mas também do orientando é fundamental para o sucesso. 
 
4) Para você, como se estrutura uma monografia? 
 
Se estrutura primeiro por um tema que deve ser desenvolvido em capítulos, 
onde consta o que fazer, como vai ser feita e por um resultado final. 
 

5) Para você, qual a parte (seção e/ou capítulo) mais relevante de uma 
monografia? Por quê? 

 
Todas as seção são importantes, mas o resultado final é o que mais se espera 
como produto. 

 
6) No seu ponto de vista, gostaria que você descrevesse, detalhadamente, 
como se estrutura o capítulo de fundamentação teórica. 

 
Se fundamenta como a sustentação do trabalho. É o respaldo para aquilo que 
você vai defender. 
 
7) Que orientações você deu para o seu orientando, no que concerne, 

especificamente, ao capítulo de fundamentação teórica? 
 

Quando se trabalha com Literatura fica difícil explicar porque dependendo do 
tema, não se precisa de tanta teoria, enquanto que outros são mais 
necessários. No caso do trabalho com análise literária eu oriento sempre que 
não deixe a teoria 
 
8) Você orienta seu orientando no que concerne à estrutura sintática da 

citação (discurso direto e discurso indireto)? 
 

Sim. 
 
9) Você recomenda ao seu orientando o uso do discurso direto ou 

discurso indireto? Por quê? 
 

10) Você observa que seu orientando utiliza qual(is) das seguintes funções 
de citação? 
(1) sustentar uma afirmação;  

(2) introduzir um ponto de vista;  
(3) complementar o dizer;  
(4) definir uma ideia;  

(5) finalizar uma ideia? 
Por quê? 

 
Todas são utilizadas. 
 

11) Os encontros de orientação foram presenciais ou através de e-mail, 
entre outras possibilidades? 



301 

 

Presenciais, e-mail, MSN. 
 

12) Você manteve contato com o seu orientando durante a construção do 
projeto de monografia?  
12.1) ( X )  Sim              12.2)  (     )  Não     12.3)  Por quê? 

 
Considero importante para que não seja preciso que  o aluno mude o projeto 
depois de feito. 
 
13) Gostaria que você descrevesse como ocorreram os encontros de 

orientação para a construção da monografia. 
 
Em encontros prazerosos, com debates discordâncias e aprendizagens. 

 
14) Que metodologia que você utiliza para o processo de orientação?   
 

Não existe uma metodologia. Tudo que falei foi com base numa orientação com 
harmonia e sintonia onde a metodologia é uma. Quando passamos para uma 
orientação conflituosa não existe metodologia mesmo, porque nada dar certo. 
 
15) Como você considera que deve ser feito o trabalho de orientação da 

monografia? 
 

Um trabalho normal. 
 

 

Agradeço pela sua colaboração! 
 
 

 
 

 


