
O valor das monografias nos
cursos de licenciatura

Por Hamilton Werneck
deia da elaboração de um
trabalho de pesquisa ao fi-
nal de um curso de bachare-
lado ou licenciatura é antiga

e remonta aos tempos da Ratio Siudiorum
publicada em 1599, reunindo os princí-
pios pedagógicos e demais orientações
para os estudantes jesuítas.

Muitas universidades copiaram es-
se sistema, mas após a reforma do ensi-
no superior configurada na lei 5.540/68,
que repaginou o ensino superior no
Brasil, houve um abandono sistemáti-
co da mesma. Com a década da educa-
ção desencadeada pela Lei de Diretrizes
c Bases, a prática da monografia voltou
em alguns cursos.

O que determina a escrita de um tra-
balho monografia) não é a lei ou as reso-
luções dos Conselhos de Educação. Estes
regulamentam os estágios. As monogra-
fias fazem parte das orientações inter-
nas das universidades.

Elaborar um trabalho monográfico
tem a vantagem de oportunizar ao alu-
no o estabelecimento de uma síntese de
seu curso, o que é de extrema importân-
cia para sua formação intelectual. Além
disso, o acadêmico mostrará a sua habili-
dade em pesquisar e desenvolverá o pen-
samento cientifico necessário a qualquer
área do saber. Não se pode conceber um

profissional que seja avesso à pesquisa,
porque poderá perder o enfoque objetivo
necessário à ciência.

Ocorre, no entanto, que alguns acadê-
micos julgam mais interessante fazer cur-
sos sem a exigência desse tipo de trabalho.
Esta decisão pessoal e intransferível pode
não atrapalhar o desempenho; no entan-
to, poderá afetar a capacidade de pesquisa
necessária a todos os profissionais.

Espera-se das universidades que es-
ses trabalhos tenham acompanhamen-
to. Que os passos e o desenvolvimento
sejam orientados por alguém de dentro
da instituição, que possa perceber a evo-
lução, aconselhar leituras pertinentes e
garantir a originalidade do trabalho por
meio de entrevistas freqüentes. O que se
deseja é o estabelecimento de uma apro-
ximação maior, acadêmica e afetiva en-
tre orientando c orientador como estra-
tégia na busca de valores humanos para
este novo profissional.

Se a orientação desses trabalhos for
superficial, se o orientador não conse-
guir saber se o que está sendo elaborado
foi copiado ou não, então essa orientação
serve para muito pouco.

NEGÓCIO
Mas e quando o acadêmico "encomen-
da" o trabalho monográfico? Há em-

presas que se especializaram nisso.
Oras, quem mais aprenderá será o
profissional contratado, não o acadê-
mico em questão.

Não se trata de saber se a cópia
existe ou não. Também não se dis-
cute o fim das monografias, pois há
quem as faça. A questão principal é
a consciência do profissional, que
precisa estar de tal maneira adul-
ta, ao final do curso, que a decisão
de aprimorar os conhecimentos se-
ja o elemento balizador da formação
pessoal.

Um acadêmico interessado em
concluir um curso de graduação mais
bem formado deveria estar feliz pe-
las oportunidades de pesquisa que se
apresentam.

Ele tem, no entanto, todo o di-
reito de exigir orientação, porque é
através dela que se configurará uma
melhor formação pessoal e acadêmi-
ca para o exercício da profissão.

A melhor formação dos profissio-
nais depende, sobretudo, de ousadia
e persistência. Não depende de com-
parações mesquinhas sobre as possi-
bilidades de comprar ou não comprar
uma monografia.
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