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O Seminário Integrado de Práticas de Investigação Científica (SIPIC III), 2018.2, trata-se 

sobre a análise dos procedimentos metodológicos das seguintes monografias: SOUZA, Aline 

Santos Lessa. MIRANDA, Deise Cristina F.F. de. Possíveis efeitos da violência doméstica no 

rendimento escolar em crianças de 4 a 12 anos acompanhadas pelo conselho tutelar de São 

Felipe- Ba.  2016. 49 páginas. Monografia (Licenciatura em Pedagogia). Faculdade Maria 

Milza, Cruz das Almas, 2016. SILVA, Michele Vargas da. A violência doméstica contra 

crianças: histórias e contextos. 2013. 40 páginas. Monografia (Licenciatura em Pedagogia). 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2013. Esse trabalho 

teve como objetivos compreender as etapas necessárias dos procedimentos metodológicos da 

pesquisa; analisar se as etapas metodológicas estão de acordo aos objetivos propostos na 

monografia e identificar as possíveis críticas que melhorem a confiabilidade dos resultados. 

Assim, a monografia interna “Possíveis efeitos da violência doméstica no rendimento escolar” 

realizada pelos discentes da Faculdade Maria Milza, tem como objetivo identificar quais os 

possíveis efeitos da violência doméstica no rendimento escolar destas crianças. Trata-se de 

uma pesquisa de natureza qualitativa, a qual teve como instrumento de pesquisa o cotidiano 

escolar de cinco escolas públicas do Município de São Felipe-BA e dados do Conselho 

Tutelar. Apontando a partir de análise de dados e revisão bibliográfica os possíveis efeitos no 

rendimento escolar, possibilitando com isso aos profissionais de educação uma reflexão de 

compreensão, apoio e de orientação às crianças vítimas de violência doméstica de forma mais 

efetiva. Apenas foi percebido a necessidade de abordar métodos de intervenção que o 

profissional (professor) poderia recorrer para mediação do problema em geral. Já a 

mamografia externa "A violência doméstica contra crianças: histórias e contextos", 

desenvolvida pelos discentes da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 

do Sul, tem como objetivo trazer à reflexão elementos que podem contribuir na formação 

como pedagogo, aprofundando referenciais teórico-práticos de autores como Mariza Alberton, 

Viviane Nogueira Guerra, Maria Amélia Azevedo e Paulo Freire, assim, seu referencial 

apresenta-se vasto, foi feito pelos autores um levantamento histórico muito bom, porém, no 

que diz respeito aos processos metodológicos deixa desejar, pois não deixa claro aos leitores 

sobre os detalhes que realizou em cada etapa. Os dados foram coletado através de uma 

pesquisa qualitativa em campo a partir do cotidiano escolar de uma escola pública municipal 

de Ijuí/RS e o acompanhamento de Conselho Tutelar. Foi notada a ausência dos objetivos 

específicos, o que dificultou o entendimento sobre os resultados que se pretende alcançar 

através da pesquisa. Através da proposta do SIPIC III, análise da metodologia, pode-se 
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perceber a importância de desenvolver todas as etapas obrigatória de um trabalho científico, 

pois o descumprimento deles ou até a desorganização dos tópicos, dificultam o entendimento 

completo da abordagem do trabalho. Já as nossas dificuldades foram em encontrar 

monografias que se adequassem ao ano e o tema proposto, disponibilidade dos membros do 

grupo em se reunir e em construir a análise. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Procedimentos Metodológicos. Monografias. Trabalho Científico. 
 


