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RESUMO 
 

Este trabalho propõe-se a refletir a respeito das tensões (BERRY, 2007) manifestadas no 

processo de elaboração da monografia em um curso de especialização para professores de 

inglês da rede pública do Estado de São Paulo, a partir dos relatos dos professores-alunos e 

das formadoras de tal curso. Identificadas por meio de relatos orais e relatos escritos, as 

tensões são interpretadas à luz de estudos que discutem tensões (BERRY, 2007), a estrutura 

da monografia e o processo de escrita de suas partes (BARROS e LEHFLED, 1990/2006; 

SEVERINO, 2002; PERROTA, 2004; MACHADO, LOUSADA e ABREU-TARDELLE, 

2005). Pertencente à Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006), esta pesquisa é 

metodologicamente orientada pelo paradigma qualitativo (TRIVINOS, 2001), caracterizando-

se como um estudo de caso (CHIZZOTTI, 2006; YIN, 2010). A análise de dados está pautada 

em uma interpretação que leva em conta os relatos dos professores-alunos e das formadoras a 

respeito do processo de elaboração da monografia e do processo de orientação, 

respectivamente (ERICKSON, 1986). Tais dados evidenciam o despreparo e a imaturidade 

acadêmica dos professores-alunos, além do abismo que há entre professor-aluno e formadora 

e das lacunas que o curso em questão apresenta. Nessa direção, esta pesquisa deseja contribuir 

com o repensar de tal curso, indicando que é preciso refletir quanto aos professores-alunos 

estarem realmente sendo preparados de maneira adequada e condizente com o que os aguarda 

no final: a monografia. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to reflect about the tensions (BERRY, 2007) that arise during the 

monography elaboration process in a specialization course for public school English teachers 

in São Paulo State, from the statements of teachers-students and the graduates from the 

mentioned course. Identified through both oral and written statements, the tensions are 

analyzed according to studies which discuss them (BERRY, 2007), the monography structure 

and the its written process (BARROS and LEHFLED, 1990/2006; SEVERINO, 2002; 

PERROTA, 2004; MACHADO, LOUSADA and ABREU-TARDELLE, 2005). Belonging to 

Applied Linguistics (MOITA LOPES, 2006), this research is methodologically orientated by 

the qualitative paradigm (TRIVINOS, 2001), characterized as a study case (CHIZZOTTI, 

2006; YIN, 2010). The analysis of data is guided by an interpretation which takes into 

account the reports of the teachers-students and trainers concerning the monography 

elaboration process and the orientation process, respectively (ERICKSON, 1986). Such data 

show how academically unprepared and immature the teachers-students are, besides the abyss 

which there is between teacher-student and trainer and the gaps the stated course presents. 

Therefore, this research aims to contribute with the rethinking of the given course, pointing 

out the need to reflect if the teachers-students are, in fact, being properly and consistently 

prepared to what awaits at the end: the monography. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

Minha filosofia de vida é procurar ir ao encontro de vivências que me permitam, 

enquanto professora, aproximar-me dos alunos com mais abertura, podendo ter oportunidade 

de conhecer algumas particularidades e necessidades que vão se revelando nas interações em 

sala de aula. No sentido de ampliar o meu olhar, a construção de mim, de minha identidade 

profissional, percebi a necessidade de observar a formação de professores. Necessidade essa 

provinda de reflexões acerca de minha própria formação, influenciadas também por minha 

trajetória como aluna, desejosa de ser professora desde tenra idade e cuja história dava 

indícios de que a formação de professores estava ligada à qualidade de ensino.  

De maneira a contribuir para essa esfera de ensino de línguas, ingressei no curso de 

Letras na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e deparei-me com 

professores e disciplinas que foram instigando e aguçando meu senso crítico e curioso. A cada 

aula ,eu pensava mais, a cada conteúdo eu percebia que estava no lugar certo e a cada parecer 

dos docentes, descobria-me. Foi então que, no segundo semestre da graduação, tive a honra de 

conhecer a professora Dr
a
 Maria Antonieta Alba Celani, a quem devo minha formação 

reflexiva. Participando de suas aulas e acompanhando-a de perto, percebi a importância de se 

fazer pesquisa e de ser um professor reflexivo. Além disso, reconheci que seus ensinamentos 

iam ao encontro de minha filosofia de vida e de meus objetivos para o futuro. 

 Na sequência, sob orientação da professora Celani, realizei duas Iniciações Científicas. 

Na primeira, em 2011, pesquisei como os professores-alunos de um curso de especialização
1
 

para professores de inglês da rede pública do Estado de São Paulo relacionavam a teoria 

abordada no curso às suas práticas. Conclui que a maioria dos ingressantes almejava aprender 

receitas prontas sobre como dar aula, porém depararam-se com um curso reflexivo, que não 

oferecia essas receitas. Esse choque entre o objetivo inicial dos professores-alunos e a 

abordagem do curso é o fator determinante para o professor-aluno acreditar que teoria e 

prática são distintas. Em outras palavras, meus dados mostraram que os professores-alunos 

que buscaram o curso esperando receitas prontas, em sua maioria, enxergaram que o que o 

formador ensinava estava distante da realidade das escolas públicas de São Paulo. 

 Já a segunda Iniciação Científica, em 2012-2013, visou analisar se no mesmo curso de 

especialização havia imposição de modelos teóricos. Nessa pesquisa, concluí que o objetivo 

das formadoras não era dizer qual modelo teórico era mais eficaz, mas sim, apresentar cada 

                                                        
1
 Curso patrocinado por uma universidade particular de São Paulo e um instituto de idiomas, sem fins lucrativos. 
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um dos modelos e dizer que todos são relevantes, dependentes do contexto e da crença do 

professor. Durante a pesquisa, percebi que algumas formadoras acabavam impondo certos 

modelos, implicitamente, uma vez que é difícil ao ser humano manter-se neutro. 

 Em seguida, em 2013, elaborei o meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), como é 

esperado para o término de qualquer curso do Ensino Superior. Nesse trabalho, pesquisei mais 

uma vez o curso de especialização, mas, dessa vez, meu objetivo era identificar quais 

tensões
2
, segundo Berry (2007), estavam presentes em tal curso. Nessa pesquisa, os dados 

revelaram que, das seis tensões classificadas por Berry (2007) – as quais detalharei na 

segunda seção deste trabalho –, cinco estavam presentes no curso: Partilha e Crescimento, 

Confiança e Incerteza, Ação e Intenção, Segurança e Desafio, e Planejar e Ser sensível.  

 Minha escolha sobre pesquisar o mesmo contexto no mestrado deve-se, 

primeiramente, à minha percepção de que esse terreno é fértil. A cada nova pesquisa, a cada 

nova coleta de dados, a cada observação de aula e de reunião com as formadoras eu ficava 

encantada com a vastidão de assuntos e problemas sobre os quais poderia me aprofundar e 

investigar. Era como se a cada conclusão de uma pesquisa eu pudesse refletir sobre outros 

aspectos. Em segundo lugar, à percepção de que poderia contribuir para esse contexto. Assim, 

iniciei o mestrado. 

 A coleta de dados para a pesquisa de TCC rendeu outras informações além das que 

respondiam as perguntas de pesquisa. Informações essas, conforme os dados, relacionadas a 

uma das tensões mais presentes no curso, porém não classificada diretamente por Berry 

(2007). Tanto no discurso dos professores-alunos quanto das formadoras, surgia a tensão com 

respeito à produção da monografia realizada no último semestre do curso. Esse dado instigou-

me a desenvolver outras classificações de tensões que contemplassem esse período, 

costumeiramente temido pelos estudantes de qualquer idade, área, e, neste caso, estudantes 

que já atuavam como professores. 

 Assim, dediquei-me a um levantamento prévio sobre possíveis pesquisas 

desenvolvidas com foco na observação do referido curso e constatei a existência de diversos 

trabalhos (DUARTE, 2010; FREIRE, 2010; RAMOS, 2010), entre outros, que revelam, por 

exemplo, ora a reflexão do professor-aluno sobre sua prática, ora com respeito aos variados 

contextos e suas demandas, ora acerca de atitudes facilitadoras por parte do professor. Com 

respeito à observação do curso na sua inteireza, constatei a existência das pesquisas de Celani 

e Ravagnoli, ambas em andamento, que investigam: (a) quais tensões (BERRY, 2007) são 

geradas em um curso de especialização em um programa de educação contínua para 

                                                        
2
 Explicarei o conceito de tensão posteriormente, na seção de Fundamentação Teórica. 
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professores de inglês da escola pública, tanto no que diz respeito aos professores-alunos 

quanto à equipe de formadores; e (b) as manifestações de anomia reveladas nas experiências 

vividas por professores-alunos no curso em questão, para compreender se e como essas 

manifestações subjazem às suas atitudes, influenciam na conclusão ou na desistência do 

referido curso, respectivamente. 

Isto posto, escolhi realizar esta pesquisa como um estudo de caso (YIN, 2010) cujo 

objetivo é investigar as tensões manifestadas durante o processo de elaboração da monografia 

em um curso de especialização para professores de inglês do Estado de São Paulo. São 

perguntas de pesquisa: 

 Quais são as tensões manifestadas pelos professores-alunos, de um curso de 

especialização para professores de inglês da rede pública do Estado de São Paulo, 

durante o processo de elaboração da monografia? 

 Quais são as tensões manifestadas pelas formadoras do curso em questão, no processo 

de orientação? 

Para responder a essas perguntas, utilizei registros em áudio e e-mails, os quais, devido às 

suas especificidades, escolhi nomear como meus instrumentos de pesquisa: relatos orais e 

relatos escritos: 

 - Relatos orais: registros em áudio dos relatos dos professores-alunos, com a finalidade 

de capturar suas experiências durante o processo de elaboração da monografia. 

 - Relatos escritos: registros em e-mail dos relatos das formadoras, com a finalidade de 

capturar suas experiências durante o período de orientação das monografias. 

O montante desses registros apresenta dados de 25 participantes, dos quais 19 são 

professores-alunos
3
 pertencentes ao terceiro semestre e 06 são formadoras

4
 do curso de 

especialização.  

Relatos – escritos ou orais – vêm sendo utilizados como instrumentos de pesquisa 

historicamente na esfera científica, especificamente nas ciências biológicas, em cuja esfera do 

conhecimento Queiroz (1987) cita o relato oral como instrumento que tem sido utilizado 

através dos séculos, constituindo a maior fonte humana de conservação e difusão do saber, e, 

consequentemente, a maior fonte de dados para a ciência em geral. Deter-me-ei aos detalhes 

sobre essa escolha e sobre ambos os instrumentos na seção da metodologia. 

 Este trabalho está dividido em três seções além desta seção introdutória. Na segunda 

seção, discuto os estudos de Berry (2007) e desenvolvo as discussões sobre escrita acadêmica 

                                                        
3
 Nome dado aos professores de inglês da rede pública de São Paulo, alunos do curso de especialização em 

questão. 
4
 Nome dado às professoras que preparam e ministram as aulas do curso de especialização em questão. 
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(BARROS e LEHFLED, 1990/2006; SEVERINO, 2002; PERROTA, 2004; MACHADO, 

LOUSADA e ABRE-TARDELLI, 2005). Já na terceira apresento os procedimentos 

metodológicos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho. Na quarta e última seção, 

analiso, de modo interpretativista (ERICKSON,1986), os dados coletados, a fim de responder 

as perguntas de pesquisa. Por fim, apresento as considerações finais. 

Entendo que esta pesquisa pertence à esfera da Linguística Aplicada porque, segundo 

Moita Lopes (2006, p.101-3), uma das preocupações dessa esfera é trabalhar com as “vozes do 

Sul”, que são as vozes dos marginalizados. Interpreto que meu primeiro grupo de participantes 

– os professores de inglês da escola pública – podem ser relacionados com as “vozes do Sul”. 

Essa possível interpretação se dá devido a três possíveis motivos, explicados abaixo.  

O primeiro possível motivo ocorre pela flagrante desvalorização da profissão de 

professor. Em nosso país, o professor vem perdendo o seu valor, devido a questões que vão 

desde a própria formação às baixas remunerações e desprestígio social. Pesquisas atuais – 

como as da Fundação Victor Civita (FVC) e da Fundação Carlos Chagas (FCC), realizadas 

sob a supervisão de Bernadette Gatti, tiveram como objetivo entender qual é a percepção dos 

jovens em relação à profissão docente
5
 e mostram que os cursos de licenciatura estão sendo 

fechados pela falta de procura, o que muitas vezes é consequência do comportamento de 

alguns profissionais que, já há mais tempo na esfera educacional e cansados da carência de 

atitudes para melhorias na educação, desencorajam os aspirantes à profissão. A longo prazo, a 

escassez de formandos acarreta a insuficiência de professores nos quadros de magistério, o 

que tem levado o poder público, não raramente, a acolher para o cargo profissionais de 

diferentes áreas, sem licenciatura específica. Tal fato contribui para a crença, frequentemente 

difundida no senso comum, de que qualquer um é capaz de dar aula (MENEZES et al., 2013).  

Já o segundo motivo diz respeito à desvalorização dos professores da escola pública 

em relação aos professores da rede privada (GATTI et al., 2010). Isso ocorre devido às 

remunerações, em grande parte, serem mais baixas no primeiro contexto, e pela falta de apoio 

do Governo para a melhoria das escolas, nos âmbitos acadêmicos, pedagógicos e estruturais. 

Além disso, esses profissionais presenciam e sofrem com o convívio da violência diária 

(VERALDO, 2014). 

 Por fim, o último motivo é a marginalização dos professores de inglês. Em geral, 

dentre os docentes existe a crença
6
 de que o inglês é uma disciplina de menor importância em 

relação às demais (PAIVA, 1997). Consequentemente, em muitas escolas, as aulas de inglês 

                                                        
5
 Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/lingua-estrangeira/fundamentos/nao-ha-receita-ensino-lingua-

estrangeira-450870.shtml>. Acesso em: 17 set. 2015.  
6
 Esclareço que neste trabalho entendo crença conforme o dicionário Houaiss: opinião manifesta com fé e grande 

segurança. Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/>. Acesso em: 01 fev. 2016.  
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são vistas como atividades extras e sem tanta relevância e, em certos casos, pela má formação 

dos professores de inglês em relação ao conhecimento de língua (CELANI, 2009) acredita-se 

que não é possível aprender inglês na escola pública. 

 Entendo que os aspectos apontados acima mostram o porquê de o professor-aluno 

poder ser considerado uma “voz do Sul” e, ao investigar e relatar quais são as tensões durante 

o processo de elaboração da monografia, entendo que estou dando voz a uma classe 

marginalizada, pelo fato de que minhas interpretações de seus relatos poderão sugerir certas 

melhorias no curso de especialização em questão e que estas podem contribuir para uma 

melhor formação desses profissionais. Consequentemente, ao buscar olhar para um grupo 

considerado marginalizado na referida circunstância de formação, acredito que esta pesquisa 

pode ser um agente transformador, pelo fato de permitir reflexão também aos organizadores 

do curso, com vistas a lidar com necessidades e possibilidades de melhorias.  

 A relevância da pesquisa se dá pelo fato de mostrar como a elaboração da monografia 

é vivenciada, tanto na visão do professor-aluno quanto na visão das formadoras, ao apresentar 

certas tensões. Ou melhor: ao problematizar tais tensões, emerge uma reflexão que pode 

contribuir para a conscientização de aspectos que vão além da escrita da monografia.   
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2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Nesta seção, organizada em duas subseções, apresento as bases teóricas que norteiam 

esta pesquisa. Inicialmente, discuto o conceito de tensão apresentado por Berry (2007, p.32-

3), conceito que contribui para a definição de tensão. Na segunda subseção, trago discussões 

de Barros e Lehfled (1999), Severino (2002), Perrota (2004), Machado, Lousada e Abreu-

Tardelli (2005) e Motta-Roth e Hendges (2010) sobre a estrutura da monografia e sobre os 

processos de escrita de cada seção, para compreender como se dá o processo de elaboração de 

uma monografia, uma vez que este é um dos focos desta pesquisa. 

 

 

2.1   Tensões  

 

 Nesta subseção, apresentarei a definição de tensão considerada neste trabalho, uma vez 

que essa palavra apresenta uma gama de significados, cada um referente a um contexto. No 

dicionário Houaiss
7
, o primeiro significado do verbete classifica tensão como qualidade e 

define como “condição ou estado do que é ou está tenso”; os demais significados estão 

relacionados a eletricidade, física e medicina, por exemplo. Já no senso comum pode-se dizer 

que tal palavra refere-se a algo que gera conflito, estresse. Existe também a gíria tenso, cujo 

significado é complicado, difícil. Exemplo: Nossa, esta prova de física foi tensa. Entre outros, 

vale mencionar Merton (1938). Na área da Sociologia, a palavra tensão é utilizada por Merton 

(1938, p.672-82), que a define como uma crise de pré-acomodação desencadeada por algum 

motivo.   

 A definição de tensão utilizada neste trabalho é da área da Pedagogia e foi construída 

por Berry (2007, p.32). Escolhi Berry por pertencer ao arcabouço teórico do grupo de 

pesquisa do qual faço parte. Segundo a autora, 

 

The notion of tensions is intended to capture the feelings of internal turmoil 

that many teacher educators experience in their teaching about teaching as 

they find themselves pulled in different directions by competing concerns, 

and the difficulties for teacher educators in learning to reconize and manage 

these opposing forces.  

   

                                                        
7
 Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br>. Acesso em: 16 jan. 2016.  
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Berry afirma que tensão é “reconhecer e gerir forças opostas que geram (...) uma 

sensação de estar sendo atraído em diversas direções, capturar feelings provocados por tais 

forças que o indivíduo parece experimentar como em um ponto com diversas direções sem 

saber qual seguir”; e a autora deixa claro que essas tensões referem-se aos formadores 

durante o processo de ensinar “como ensinar” aos professores em formação. Berry 

(2007,p.32) ainda diz que 

  
The idea of tensions is portrayed variously in research accounts as 

“deliberating about alternatives rather than making choices” (NICOL, 

1997,p. 96), “deciding which voices to listen to” (BROOKFIELD, 1995, p. 

45), and “conflicting stories” (CLANDININ, 1995, p. 30). Loughran and 

Northfield (1998, p. 14) identify tensions, together with disappointments and 

dilemmas, as “elements that dominate data gathering... [in self-study, that] 

occupy the study’s centre of attention”.    

 

  Berry (2007, p.32-3) classifica as tensões em seis categorias: Partilha e Crescimento 

(Telling and Growth), Confiança e Incerteza (Confidence and Uncertainty), Ação e Intenção 

(Action and Intent), Segurança e Desafio (Safety and Challenge), Valorização e Reconstrução 

de Experiencia (Valuing and Reconstructing Experience), e Planejar e Ser Sensível (Planning 

and Being Responsive). Explico cada uma delas, a seguir.  

 

 

2.1.1   Partilha e Crescimento (Telling and Growth) 

 

 A primeira categoria proposta por Berry (2007, p.32) chama-se Partilha e 

Crescimento. Segundo a autora, 

 

The first area of tension is embedded in teacher educators’ learning how to 

balance their desires to tell prospective teachers what they know about 

teaching, with an understanding of the importance of providing opportunities 

for prospective teachers to learn about teaching, for themselves. The tension 

between informing and creating opportunities to reflect and self-direct, and 

between acknowledging prospective teachers’ needs and concerns and 

challenging them to grow (BERRY, 2007, p.33).  

 

A partir das informações do excerto acima, podemos refletir sobre o equilíbrio que a 

formadora precisa entre o seu desejo de partilhar aquilo que ela sabe sobre o ensino e a 

compreensão da importância de proporcionar aos professores em formação oportunidades de 

aprender por si mesmos sobre o ensinar. 
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Para Berry (2007, p.60), essa tensão é um exemplo a respeito de se encontrar o 

equilíbrio entre a aplicabilidade e o valor de diferentes formas de conhecimento. A partir 

disso, podemos refletir, ressaltando o fato de que é preciso considerar diferentes formas de 

conhecimento, de modo a não se seguir apenas os modelos tradicionais e não se permanecer 

na zona de conforto; de nada adianta, no entanto, se essas formas de conhecimentos não forem 

possíveis de serem aplicadas no contexto do professor em formação.   

Ainda sobre a questão do modelo tradicional, a autora nos diz que o formador que 

desejar desafiar o modelo tradicional do “ensinar partilhando” será confrontado por uma real 

tensão. Pode ser claro o que os professores em formação "precisam saber", mas isso é muito 

diferente do que eles sabem a respeito do como agir (BERRY, 2007, p.61). Essa dificuldade 

em saber como agir se faz presente pelo fato de que a mudança precisa ser internalizada pelo 

professor em formação para que ele consiga colocá-la em prática e nem sempre há tempo para 

que realmente haja essa internalização. Consequentemente, na visão de Berry (2007, p.61), o 

formador luta, ou seja, cria situações que informem e criem oportunidades para que os 

professores em formação reflitam e tenham um direcionamento próprio, com o objetivo de 

promover o crescimento e o desenvolvimento desses professores. 

Nessa interação, porém, pode haver contradição entre a intenção do formador e como 

os professores em formação vivenciam essa intenção (BERRY, 2007, p.60). Isso pode ocorrer 

pelo fato de o professor em formação esperar demais do formador, ao invés de refletir, 

contrastar, problematizar o exposto nessa interação, relacionando ao que acontece em sua 

realidade (BERRY, 2007, p.33), uma vez que o formador é visto como o modelo. 

  Assim, o formador, segundo Berry (2007), precisa criar oportunidades para o aluno 

refletir, de modo que ele sinta-se motivado a isso. Porém, essa tarefa pode ser desafiadora, 

dada a distância entre o mundo do formador e o mundo do professor em formação, uma vez 

que o formador apresenta maior repertório acadêmico. Um dos maiores desafios do formador 

é, então, buscar aproximar esses mundos. 

 

 

2.1.2   Confiança e Incerteza (Confidence and Uncertainty)  

 

 A segunda categoria proposta por Berry (2007, p.32) é Confiança e Incerteza. Para a 

autora, 

 

As teacher educators begin to explore new ways of working with prospective 

teachers, many begin to experience feelings of self-doubt and uncertainty 

about what their role entails. This leads to a second area of tension, between 
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making explicit the complexities and messiness of teaching and helping 

prospective teachers feel confident to develop as new teachers. Similarly, 

there is a tension between exposing one’s vulnerability as a teacher educator 

and maintaining prospective teachers’ confidence in the teacher educator as 

a competent leader (BERRY, 2007, p.36). 
 

Segundo a autora, essa tensão está relacionada com o tornar explícita a complexidade, 

a desordem do ensino, e ajudar o professor em formação a sentir-se confiante para 

desenvolver-se. Além disso, Berry (2007) nos aponta três questões: exploração de novas 

maneiras de trabalhar – que podem exprimir insegurança, dúvida, incerteza; complexidades e 

confusões próprias do ensinar – que inclusive o formador vivencia; e vulnerabilidade versus 

manter a confiança dos professores em formação como líderes.  

Para a autora, o formador precisa expor confiança para que os professores em 

formação possam acreditar e arriscar, por meio de diferentes maneiras de trabalho. A 

importância dessa exposição se dá pelo fato de os professores em formação, segundo Berry 

(2007, p.63), apresentarem incerteza e dúvida a respeito de si próprios e a respeito de sua 

competência como novos professores. Desse modo, eles esperam, normalmente, que o 

formador os ajude a desenvolver a certeza e a confiança, a aprender as maneiras corretas de 

ensinar.  

Reforçando, para Berry (2007, p.63-4), há 

 

Two separate strands comprise the tension between confidence and 

uncertainty for me. One strand relates to exposing my vulnerability as a 

teacher educator as I seek to develop my teaching in a manner consistent 

with my beliefs, while ate the same time attempting to maintain students’ 

confidence in me as their leader. The other, relates to the deliberate choice I 

made to expose the uncertainties behind my teaching as a prompt for 

prospective teachers to begin to view teaching as an uncertain and 

problematic enterprise, while at the same time helping them to feel 

sufficiently confident that they could successfully develop as new teachers. 

 

Refletindo sobre as palavras acima, de Berry, percebo que, afinal, o que pode  

proporcionar mais segurança aos professores parece ser mesmo o uso que eles fazem do 

conhecimento que possuem. Outra questão a ser considerada é que a incerteza acompanha o 

ser humano ao lidar com o novo, e o novo pode estar expresso em uma nova turma, que 

desafia o professor a novas buscas, ou que utiliza o que já conhece de maneira diferente. 

Enfim, a insegurança parece inerente ao ensino. 

Assim, é possível afirmar que o formador também apresenta insegurança. A 

insegurança por parte do formador, segundo Berry (2007), pode causar autoridade, de modo 
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que somente o formador tem a palavra para não correr o risco de ser contrariado ou 

questionado. Essas seriam situações que o fariam sair da sua zona de conforto.  

Por fim, vale refletir que além de a incerteza compor a esfera educacional, os 

professores devem estar atentos ao fenômeno ensino-aprendizagem, na perspectiva dos 

alunos, que são diversos, têm suas singularidades, maneiras e tempo para assimilar os 

variados temas desenvolvidos em aula. Outro fator diz respeito ao próprio repertório, pois 

ampliando-se o conhecimento dos professores sobre materiais novos, sobre outras atividades, 

envolvendo-os em outros cursos, ampliam-se as possibilidades durante suas aulas. 

 

 

2.1.3   Ação e Intenção (Action and Intent)  

 

 A terceira categoria proposta por Berry (2007, p.32) é denominada Ação e Intenção. 

Para Berry (2007, p.81), 

 

The tension between action and intent arises from discrepancies between 

goals that teacher educators set out to achieve through their work and the 

ways in which these goals can be inadvertently undermined by the teacher 

educator’s own choice of actions to achieve them. 

 

 Assim, essa tensão está relacionada à discrepância entre objetivos e caminhos ou 

maneiras para o professor desenvolver seu trabalho; em outras palavras, a diferença entre as 

intenções e as reais atitudes de um formador.  

A autora diz, ainda, que 

 

Examining my practice through the lens of action and intent has given me a 

chance to recognize new aspects of my behaviours as a teacher educator and 

insights into how others perceive my actions. I understand that my intentions 

for prospective teachers’ learning led me to enact particular behaviours that 

were, at times, at odds with my intentions (BERRY, 2007, p.95). 

 

Com o exemplo de sua própria prática, Berry mostra que mesmo um formador com 

toda a sua bagagem pode apresentar determinadas falhas ao ensinar professores em formação 

sobre como ensinar, uma vez que, ao praticar o self-study, o formador poderá ter a 

oportunidade de perceber que determinados comportamentos estão em desacordo com suas 

práticas (BERRY, 2007, p.95). Ao perceber isso, o formador questiona-se e observa-se. A 

autora conta ainda que ela vivenciava essa tensão no momento em que seus alunos 

comportavam-se de maneira contrária às suas expectativas e acrescenta que isso ocorria 
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devido à sua impaciência com mudanças imediatas e notáveis em seus alunos e nela mesma 

(BERRY, 2007, p.95). 

 A autora nos leva a refletir sobre o fato de que se o formador aprendeu com a sua 

reflexão está conectado com os seus objetivos. Isso ocorre pelo fato de que ter a intenção de 

fazer algo pode ser mais fácil do que realmente colocar em prática. Mesmo sendo um trabalho 

árduo, é preciso ser feito e merece a atenção dos formadores, pois segundo Senese (2002) e 

Grimmett (1997), os professores-alunos são dependentes de seus formadores, pela posição 

que estes ocupam. Ou seja, o formador é visto como modelo, como ideal, dada a diferença de 

formação acadêmica entre formador e professor-aluno. Isso ocorre mesmo que os professores-

alunos não concordem com as ideias de seu formador. Por haver essa dependência, o 

formador precisa estar convicto a respeito de sua fala e de suas ações. 

 

 

2.1.4   Segurança e Desafio (Safety and Challenge) 

 

A quarta categoria proposta por Berry (2007, p.32) é Segurança e Desafio. Segundo a 

autora, 

 

A fourth area  of tension (named by Korthagen, 2001) comes from the 

process of engaging prospective teachers in forms of pedagogy that may be 

perceived as challenging, even confrontational, and acting with sensitivity 

and care as a teacher educator (BERRY, 2007, p.39). 
 

Berry (2007, p,97) ainda completa que essa tensão surgiu de seus esforços para 

decretar uma pedagogia que deslocasse, tanto seus professores em formação quanto ela 

mesma, para bem adiante da zona de conforto, de modo a ocorrerem novas oportunidades de 

ensino. A partir disso, é possível observar a importância de o formador participar ao lado de 

seus alunos, pois, refletir, questionar e mudar junto com eles mostra que um formador 

também tem o que aprender. Isso dá segurança aos professores em formação.  

Refletir e expor suas experiências são tarefas bastante desafiadoras. Por esse motivo, o 

formador tem a função de ajudar o professor-aluno a se observar e a olhar para a sua própria 

prática de maneira crítica. É importante lembrar que o processo de desenvolvimento requer 

paciência e determinação, pois, como anteriormente mencionado, é um percurso desafiador, 

pelo fato de os professores-alunos poderem sentir medo de fracassar e de poderem não gostar 

do que observaram deles mesmos. Por isso, para Berry (2007), é fundamental que o formador 

crie um ambiente de segurança, para que o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de fato 

ocorra.   
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2.1.5 Valorização e Reconstrução de Experiência (Valuing and Reconstructing 

Experience) 

 

 A quinta categoria proposta por Berry (2007, p.32) é Valorização e Reconstrução de 

Experiência. Para a autora,  

 

Helping prospective teachers to understand that learning requires more than 

acquiring experiences of teaching, sets up a fifth area of tension. This 

tension is felt in helping prospective teachers recognise the “authority of 

experience” (MUNBY e RUSSELL, 1994) that they bring, and have, during 

teacher education, and helping them to see that experience itself is 

insufficient a teacher about teaching (BERRY, 2007, p.40). 

 

A autora nos faz refletir a respeito do fato de que a experiência, por si só, é 

insuficiente para ensinar sobre o ensinar. Como o professor em formação traz suas 

experiências a respeito do seu processo de ensino-aprendizagem, juntamente com suas 

crenças a respeito do como ensinar, faz parte do papel do formador ajudá-lo a reconhecer a 

autoridade dessas experiências. Com isso, para Berry (2007, p.126), o desafio pedagógico 

embutido nessa tensão está em o formador inclinar-se para apoiar e desafiar os professores em 

formação, de modo que eles estejam dispostos a abandonar suas crenças, a fim de acolher 

abordagens pedagógicas alternativas. 

Segundo Berry (2007, p.138), 

 

Few teacher educators would deny the power of experience in prospective 

teachers’ learning to teach. However, opportunities to learn from experience 

can be unintentionally hampered by those in positions of authority (school 

based supervisors, university teacher educators) (BRITZMAN, 1991) who 

impose their well rehearsed interpretations of experience on situations rather 

than supporting and challenging student teachers to find meaning for 

themselves. “I know because I have been there and you should listen” 

(MUNBY e RUSSELL, 1994, p. 93) is the message regularly conveyed 

either explicitly or implicitly to prospective teachers about the nature of 

learning to teach. This means that the impetus for prospective teachers to 

take an active part in their own development is taken away; even though it 

may occur inadvertently.  

  

A partir do excerto acima, observamos que Berry diz que o impulso para que o 

professor em formação seja ativo em seus próprios desenvolvimentos pode acabar, mesmo 

que inadvertidamente, por conta da autoridade do formador. Isso ocorre devido ao fato de o 

formador impor suas interpretações já prontas e enraizadas sobre suas experiências, ao invés 

de dar suporte e desafiar o professor em formação a encontrar seus próprios sentidos para suas 

experiências. Assim, vê-se a importância de o formador valorizar a experiência trazida pelo 



27 

 
 

professor em formação, para que este possa refletir e reconstruir suas próprias experiências a 

respeito do ensinar. Dessa forma, o professor em formação sente-se parte constituinte de sua 

formação. Para que isso ocorra, é relevante que o formador conheça as experiências de seus 

professores em formação (LOUGHRAM e RUSSELL’S, 1997), para ajudá-los nessa reflexão 

e, consequentemente, em seu desenvolvimento.    

 

 

2.1.6   Planejar e Ser Sensível (Planning and Being Responsive) 

 

 A sexta e última categoria proposta por Berry (2007, p.32) é denominada Planejar e 

ser Sensível. Segundo a autora,  

 

A sixth area of tension emerges from learning experiences that are pre-

planned and unplanned “teachable moments” (VAN MANEN, 1990; 

HOBAN e FERRY, 2001) that arise within the practice context. Powerful 

learning for both teacher educators and prospective teachers can occur from 

unplanned moments but for this learning to occur, participants must be open 

to understanding the learning situation from the point of view of the learner, 

rather than imposing predetermined frames for learning (BERRY, 2007, 

p.41). 
 

Para Berry (2007, p.111), essa tensão concentra-se na interação entre o planejamento 

realizado pelos formadores e a ação de responder às oportunidades de aprendizagem,à medida 

que surgem na prática. Em outras palavras, corresponde à interação entre as atividades 

planejadas e os questionamentos que surgem no decorrer da aula, mudando o trajeto planejado 

àquela aula.   

A partir das explicações sobre essa tensão, a autora leva-nos a refletir a respeito de 

como é possível promover a aprendizagem por meio de momentos não planejados e da 

importância de o formador compreender a situação de aprendizagem a partir do ponto de vista 

do aluno, ao invés de impor certos ensinamentos. Para que haja essa compreensão, o formador 

precisa ser sensível e conhecer seus alunos, de modo que os questionamentos e as mudanças 

imprevistas sejam contempladas e sentidas por ele próprio. Caso contrário, o formador não 

será capaz de perceber que é preciso mudar o que foi planejado. 

Por fim, Berry (2007, p.122-3) também revela que, ao examinar essa tensão dentro de 

sua prática, aprendeu que a capacidade de agir de forma ágil requer do formador que trabalhe 

com diferentes níveis, simultaneamente; saiba o que é importante no big picture, para que os 

professores em formação aprendam sobre o ensinar; acredite em si próprio e tenha confiança 
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para seguir adiante em situações que exigem riscos; e reconheça diferenças entre reagir e 

responder. 

Tendo até aqui definido tensão segundo Berry (2007), passo, agora, à discussão sobre 

a estrutura da monografia e os processos de escrita de suas partes. 

 

 

2.2   Estrutura da Monografia e Processos de Escrita de Cada Seção 

 

 Conforme mencionado no início desta seção teórica, esta pesquisa visa investigar as 

tensões no processo de elaboração da monografia em um curso de especialização para 

professores de inglês da rede pública do Estado de São Paulo. Para cumprir esse objetivo, 

além da fundamentação teórica sobre tensões, trago também discussões sobre a estrutura da 

monografia e os processos de escrita de cada seção (BARROS e LEHFLED, 1999; 

SEVERINO, 2002; PERROTA, 2004; MACHADO, LOUSADA e ABREU-TARDELLI, 

2005; MOTTA-ROTH e HENDGES, 201), para melhor compreensão a respeito do que é 

esperado de uma monografia e como ela é estruturada, e, posteriormente, analisar os dados e 

criar as classificações de tensão quanto ao processo de elaboração da monografia. 

 Segundo Bakhtin (1997), a língua é utilizada por meio de enunciados que são 

regulados pelas esferas de utilização da língua, ou seja, são regulados pelo contexto em que 

estiverem inseridos. Desse modo, a partir das esferas e de suas necessidades, surgem os 

gêneros textuais. Ainda, segundo o mesmo autor, mesmo que o enunciado possa refletir a 

individualidade de seu enunciador, “nem todos os gêneros são (...) propícios ao estilo 

individual” (BAKHTIN, 1997, p.283). Um exemplo disso é o gênero acadêmico, pois no 

discurso científico “não cabem simplificações, ideias de senso comum e devemos observar 

formas de organização do enunciado já legitimadas e estabelecidas pelas finalidades dessa 

esfera de atividade humana” (PERROTA, 2004, p.05). Além disso, de acordo com Perrota 

(2004), um enunciado nunca é absolutamente neutro, uma vez que os autores de textos 

acadêmicos devem manter suas expressividades.  

 Outro elemento a ser considerado é a linguagem. Esta, associada à preocupação ao 

escrever um texto, depende do gênero e para quem ele é escrito. Em outras palavras, eu não 

posso escrever esta dissertação utilizando a mesma linguagem que utilizo ao escrever uma 

mensagem de texto, ou em um post nas redes sociais. São gêneros diferentes, apresentam 

finalidades distintas e “o texto acadêmico determina a estrutura de nossa enunciação” 

(PERROTA, 2004, p.08). 
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Conforme mencionei acima, o “para quem estamos escrevendo” é algo que influencia 

e que interfere na escrita. Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2005, p.55) afirmam que 

“todo texto, acadêmico ou não, é escrito tendo em vista um leitor/destinatário potencial”. 

Considerando a escrita da monografia, as autoras aconselham: “lembre-se sempre de que você 

não está escrevendo apenas para seu orientador/professor, mas, em primeiro lugar, para 

uma banca, representante de uma comunidade científica ampla, que não compartilha das 

mesmas teorias” (MACHADO, LOUSADA e ABREU-TARDELLI, 2005, p.71). 

Completando essa ideia, Perrota (2004, p.01) comenta que “pensar que um dos leitores do 

texto acadêmico é a banca examinadora, causa tensão”.  

Segundo Dolz e Schneuwly (1996, apud PERROTA, 2004, p.11), a função do texto 

dissertativo é expor ao leitor as diferentes formas dos saberes e construí-los. Reboul (2000) 

afirma que o discurso não tem outro compromisso a não ser o de convencer, de vencer o 

interlocutor, impossibilitando-o de replicar. Perrota (2004, p.11), completa essa ideia ao dizer 

que o autor precisa se dispor a estudar e a conhecer outros autores, tanto para contrastá-los e 

refutá-los, quanto para apresentar afinidade e referendá-los. 

Perrota (2004) afirma que faz parte do processo de escrita da dissertação,concretizar e 

perceber quando se está equivocado. Muitas vezes, o pesquisador acredita que deve percorrer 

certos caminhos, ler certos referenciais teóricos, analisar de determinada maneira, mas, ao 

observar o produto escrito, percebe que deve refazer e mudar sua perspectiva. Além disso, 

segundo a autora, pode ocorrer de o pesquisador desenvolver teorias na seção da 

fundamentação teórica que não se relacionam com a análise dos dados, o que é considerado 

uma grande falha. Analisando essas afirmações da autora, acredito ser possível enxergar que 

elas geram tensão, uma vez que reconhecer estar equivocado e mudar de perspectiva não é 

tarefa fácil.  

Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2005, p.13) constataram crescentes dificuldades 

“que os alunos dos cursos de graduação e até mesmo de mestrado e de doutorado encontram 

quando se defrontam com a necessidade de produzir textos pertencentes a gêneros da esfera 

tipicamente acadêmica e/ou científica”. Segundo essas autoras, essas dificuldades apresentam 

inúmeras causas. Uma delas é 

 

A falta de ensino sistemático desses gêneros, orientado por um material 

didático adequado. Frequentemente, os alunos são cobrados por aquilo que 

nunca lhes é ensinado, tendo de aprender por conta própria, intuitivamente, 

com muito esforço (MACHADO, LOUSADA e ABREU-TARDELLI, 2005, 

p.13). 

 

 Ainda, segundo as autoras,  
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(...) os textos científicos têm uma organização própria, com várias partes. 

Cada uma dessas partes tem seus objetivos e conteúdos específicos. É 

preciso que você saiba com clareza quais são esses objetivos e conteúdos 

específicos. Se elas têm conteúdos próprios, não se pode ficar colocando 

conteúdos específicos de uma parte em outra. Por exemplo, não é adequado 

colocar “Pressupostos teóricos” na “Conclusões” ou vice-versa 

(MACHADO, LOUSADA e ABREU-TARDELLI, 2005, p.81-2). 

 

A seguir, com base nos autores mencionados, mostro o processo de escrita de cada 

seção, presente tanto no projeto de pesquisa quanto na monografia (nesta, de forma mais 

desenvolvida).  

 

 

2.2.1   Escrevendo o Capítulo Introdutório 

 

 A primeira seção de uma monografia é o capítulo introdutório, também conhecido por 

introdução. Nele, é preciso conter um texto que ressalte as pertinências do trabalho, sua 

importância na área de conhecimento em que está inserido, em que sentido se afina com as 

preocupações do momento e o que pode acrescentar em termos de ensinamentos (PERROTA, 

2004, p.17), além de conter o percurso do autor. Todas essas exigências servem para ganhar a 

atenção do leitor, uma vez que o capítulo introdutório é o primeiro contato que o leitor terá 

com o trabalho e, por isso, é decisivo para que aquele continue lendo.  

 Para Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2005, p.83), 

 

A introdução pode ser vista como um trailer do que o leitor verá no seu 

trabalho, nem mais nem menos. Como um bom trailer, ela deve levar o 

leitor a querer ler o trabalho. Assim, é preciso seduzir o leitor, com 

organização, método e, com uma boa argumentação, levá-lo a acreditar que 

seu trabalho merece ser lido, que é relevante para o seu campo de estudos. 

Essa argumentação faz parte do que se chama justificativa, que não consiste 

simplesmente em dizer por que se vai fazer o trabalho, mas sobretudo para 

que vai servir o trabalho. 

 

 As autoras destacam a importância do pesquisador informar qual será a finalidade de 

seu trabalho, pois essa justificativa é o fator que contribuirá para atrair leitores e tornar a 

pesquisa relevante à área na qual está inserida.  

Além da justificativa, “a escolha do encadeamento lógico de ideias e/ou informações 

é fundamental” (PERROTA, 2004, p.18). Ainda, segundo Perrota, é comum o pesquisador 

inserir, no primeiro parágrafo, uma observação particular sobre o tema abordado; depois, 

apontar questões mais genéricas nos próximos parágrafos e, em seguida, voltar a comentar 

sobre o particular, correndo, assim, grandes riscos de ocorrerem repetições e redundâncias. 



31 

 
 

Consequentemente, o autor precisa organizar bem suas ideias, escrever com clareza e seguir 

um encadeamento lógico de modo a evitar repetições e evitar que o leitor se perca. 

 Outro possível problema nessa seção, segundo Perrota (2004), está relacionado ao fato 

de o pesquisador desenvolver mais informações do que é esperado, muitas vezes para 

aumentar o número de páginas. O autor de um texto acadêmico precisa estar ciente de que no 

capítulo introdutório não é permitido “responder a todas as perguntas, ou revelar todas as 

conclusões, ou ainda fazer referências a estudos que, depois, também serão citados no 

capítulo da revisão”, pois “é preciso criar expectativas no leitor, aguçar sua curiosidade 

para que se sinta motivado a continuar lendo o trabalho” (PERROTA, 2004, p.19). Lembrar-

se da metáfora do trailer (MACHADO, LOUSADA e ABREU-TARDELLI, 2005) pode 

ajudar o pesquisador a prestar atenção e a não escrever informações inadequadas para a 

introdução. Em outras palavras, sabe-se que um trailer de um filme não deve contar qual é o 

final do filme, caso contrário, os espectadores poderiam não ter vontade de assisti-lo, por já 

saberem o que ocorrerá. Dessa mesma forma, a introdução de uma monografia não deve 

contar todos os resultados da pesquisa, caso contrário, poderá não atrair leitores. 

 

 

2.2.2   Escrevendo a Revisão da Literatura 

 

 A segunda seção de um trabalho acadêmico é a revisão da literatura, também 

conhecida como fundamentação teórica. Nela, o pesquisador deve organizar e articular todas 

as leituras realizadas, para mostrar ao leitor o que é discutido sobre determinada área do 

conhecimento. 

 Segundo Luna (2002, p.81), “uma revisão de literatura, como qualquer trabalho 

escrito, é uma peça destinada à divulgação, à comunicação e, como tal, está sujeita a um 

mínimo de critérios e normas”. Esses critérios e normas são possíveis causadores de tensões, 

uma vez que o pesquisador pode não estar acostumado a seguir certas normas e, também, pelo 

fato de que escrever e discutir sobre o que outros autores falam não é uma tarefa simples de 

cumprir. 

Uma das normas de um trabalho acadêmico é não utilizar achismos, mas sim 

considerar que todas as ideias desenvolvidas tenham algum aporte teórico. O pesquisador 

deve, assim, buscar teóricos que abordem os conceitos relevantes para sua pesquisa e retomá-

los. Perrota (2004) afirma que é comum a dificuldade de parafrasear, ou seja, escrever com 

suas próprias palavras, aquilo que se lê nos livros. Isso pode ocorrer “pela reverência 
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excessiva, insegurança do seu dizer e falta de compreensão dos assuntos” (PERROTA, 2004, 

p.49).  

Além de parafrasear, o autor de um texto acadêmico também pode utilizar citações 

literais, mas é preciso tomar cuidado para não utilizá-las em excesso, correndo o risco de 

afastar o leitor (PERROTA, 2004, p.43). 

Outra norma é a de que um autor de texto acadêmico deve dar créditos para as 

citações, mas elas não devem ser somente elencadas (PERROTA, 2004). Elas precisam ser 

articuladas com a voz do pesquisador.  

 Segundo Perrota (2004, p.43), 

 

O sentido da revisão de literatura é justamente exibir ao leitor a disposição 

que o autor teve para descortinar o tema, a curiosidade que o tomou a partir 

do momento em que fez a primeira pergunta, a humildade para atentar para 

aquilo sobre o que os outros autores já refletiram, a capacidade de interagir 

com o material efetivamente lido, fazendo ligações, criando novas 

articulações.  

 

 A autora também alerta a respeito do contexto da citação. Muitas vezes, ao ler um 

texto de um teórico, o pesquisador grifa um trecho que acredita ser interessante e relevante 

para a sua revisão de literatura, mas é preciso tomar cuidado, pois às vezes a frase citada só 

faz sentido no contexto do qual ela foi retirada.  

 

 

2.2.3   Escrevendo a Metodologia 

 

 A terceira seção de um trabalho acadêmico é a metodologia. Segundo Motta-Roth e 

Hendges (2010, p.114-15):  

 

O objetivo da metodologia é apresentar os materiais e os métodos 

(participantes ou sujeitos, instrumentos, procedimentos, critérios, 

variáveis/categorias de análise etc.) a serem estudados. A função retórica 

dessa seção é narrar os procedimentos de coleta e análise dos dados e 

descrever os materiais que levam à obtenção de resultados, com maior ou 

menor detalhamento, dependendo do objeto de estudo.   

 

Ainda, segundo as autoras, a seção da metodologia, de modo geral, é uma narrativa 

das ações desenvolvidas na pesquisa. Desse modo, o pesquisador indica quando cada uma das 

ações foi realizada, por meio de verbos no passado, como: “analisou”, “coletou” e 
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“examinou”; além do uso de “expressões que demarcam a ordenação entre essas ações” 

(MOTTA-ROTH e HENDGES, 2010, p.117).   

 Nessa mesma direção, Swales (1990, p.168) explica que a seção da metodologia 

apresenta um estilo diferenciado se comparado com as demais seções, uma vez que nela são 

listados os procedimentos e os materiais utilizados na pesquisa, a partir de uma linguagem 

sintética. Motta-Roth e Hendges (2010, p.119) afirmam que 

 
(...) a metodologia se aproxima de uma narrativa em que o autor vai 

relatando cada passo dado ao longo do processo de coleta e de análise, sem 

interpretações ou deduções de dados, mas apenas descrição dos recursos 

usados e narrativa das ações realizadas com esses recursos para coletar e 

analisar esses dados, sem mencionar ainda quais os dados obtidos ou como 

eles foram interpretados. 

 

 Observando as informações apresentadas, pode-se perceber que mesmo que a escrita 

da seção da metodologia seja diferenciada, se comparada às demais seções, ela também 

apresenta regras e padrões a serem seguidos pelos pesquisadores.  

 

 

2.2.4   Escrevendo a Análise dos Dados 

 

 A quarta seção de uma monografia é a análise dos dados. Nela, o pesquisador deverá 

analisar os dados de acordo com a teoria discutida na revisão de literatura.  

Para Severino (2002, p.152), “o objetivo de uma pesquisa é fundamentalmente a 

análise e interpretação do material coletado. É na consecução desse objetivo que se podem 

aferir os resultados da pesquisa e avaliar o avanço que ela apresentou para o crescimento 

científico da área”. Consequentemente, para o autor em questão, a análise é o cerne da 

pesquisa. Complementando a ideia de Severino, Barros e Lehfeld (1990/2006, p.86) afirmam 

que “a análise de dados condiciona e, até mesmo, dirige a realização das fases antecedentes 

e subsequentes, isto é, todo o processo de pesquisa”. Ainda a respeito disso, Perrota (2004, 

p.61) aponta que “o capítulo da discussão é o ponto alto do trabalho, pois é chegada a hora 

de integração das informações, dos dados, da história da área de conhecimento em foco. É 

também hora de assumir mais enfaticamente posicionamentos”. 

Em outras palavras, é o momento no qual o pesquisador pode expor mais a sua voz e 

posicionar-se mais a respeito dos resultados obtidos e analisados. No entanto, mesmo sendo 

uma seção mais livre de normas, é possível que o pesquisador tenha dificuldade em 

posicionar-se e retomar a teoria. Segundo Perrota (2004, p.62), 
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(...) há uma grande dificuldade dos autores em integrar o conhecimento 

adquirido por meio da revisão de literatura ao todo do trabalho; muitas 

vezes, a teoria acaba por ser excessiva, pois conceitos abordados não são 

retomados quando o autor se dedica ao material colhido na prática; em 

outras, ocorre o contrário, e a escassez teórica leva a uma falha de 

composição textual num gênero discursivo que exige profundidade e não 

permite, reafirmo, ideias de sendo comum. 

 
 

 Na citação acima, a autora nos revela a dificuldade do pesquisador ao desenvolver e 

até mesmo incorporar aquilo que é abordado no aporte teórico da pesquisa. 

 

 

2.2.5   Outros Cuidados  

 

 Ao terminar a escrita do trabalho acadêmico, é importante que o pesquisador releia seu 

texto, pois, segundo Perrota (2004, p.79), é possível que uma pessoa aprenda com suas 

próprias palavras. O problema é que, ao ler seu próprio trabalho, o autor torna-se muito rígido, 

ao ponto de acreditar que não foi capaz de ir além e de aprofundar-se no tema; e o mais fácil – 

na visão do pesquisador – é afastar-se do texto, “perdendo a chance de torná-lo mais bem 

acabado” (PERROTA, 2004, p.80). Entretanto, há, também, autores que não conseguem 

enxergar os problemas presentes em seu texto. 

 Outro problema descrito por Perrota (2004, p.81) está relacionado àquele autor que 

relê tanto seu próprio texto que até o decora e, com isso, torna-se difícil observar o que é 

preciso reajustar. Muitas vezes, ele se apega de tal maneira que modificar algo torna-se um 

ato de desrespeito. 

 Por fim, Perrota (2004, p.91) afirma que 

 

Por mais árido que seja o tema da pesquisa, por mais que o pesquisador 

pretenda se colocar distante de seu objeto de investigação, escrever sempre 

nos leva a conhecer aspectos de nosso ser, sejam ou não ideias de nosso 

ponto de vista. Nessa medida, sonhar com o trabalho, lembrar-se do sonho e 

comunicá-lo quer dizer, primeiramente, que a dissertação faz parte de si e 

que talvez signifique um movimento de integração de aspectos antes 

dissociados; significa vincular-se amorosamente ao desejo de criar. 

 

 Analisando todos os aspectos de um trabalho acadêmico, é possível perceber o quanto 

se trata de uma escrita trabalhosa, repleta de normas e critérios, mas que não deixa de ser uma 

criação, por parte do pesquisador.  

Tendo até aqui descrito o arcabouço teórico da pesquisa apresentada nesta dissertação, 

passo agora, à base metodológica. 
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3   METODOLOGIA 

 

 

 Esta seção descreve o percurso metodológico para a realização desta pesquisa. 

Inicialmente, apresenta a base metodológica escolhida, justificando o porquê desta pesquisa 

ser de cunho qualitativo-interpretativista. A seguir, são apresentados o contexto da pesquisa, o 

perfil dos participantes, bem como uma descrição de como foi realizada a coleta de dados. Por 

fim, são descritos os procedimentos utilizados para análise e interpretação dos dados.   

  

 

3.1   Descrevendo a Pesquisa Qualitativa e o Estudo de Caso  

 

 Segundo Trivinos (2001), a pesquisa qualitativa é uma pesquisa descritiva que tem 

como objetivo descrever e analisar as necessidades de uma determinada amostra de 

participantes. Neste tipo de pesquisa, as descrições dos fenômenos são constituídas pelos 

significados que o ambiente lhes proporciona e são produtos de uma visão subjetiva. Desse 

modo, a interpretação dos resultados emerge da investigação proveniente da percepção de um 

fenômeno em determinado contexto.  

 Ainda, segundo Trivinos (2001), um pesquisador que escolhe a abordagem qualitativa 

de pesquisa está livre para outras escolhas de ordem teórico-metodológica e inclui-se nessas 

escolhas o estudo de caso, ao qual esta pesquisa recorre. 

 De acordo com Yin (2010, p.39), o estudo de caso é compreendido como 

“investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu 

contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto estão 

claros”. O autor também afirma que “o método do estudo de caso permite que os 

investigadores retenham características holísticas e significativas dos eventos da vida real” 

(YIN, 2010, p.24). 

 Segundo Chizzotti (2006), é frequente a escolha de estudo de caso em contextos 

escolares. Diz, ainda, o autor, que esse tipo de pesquisa é muito utilizado em grupos cujos 

participantes possuem um conjunto relativamente homogêneo de características. Esta pesquisa 

caracteriza-se como um estudo de caso, pois, mesmo referindo-se a um curso de 

especialização, focaliza um contexto escolar particularizado: um grupo de professores de 

inglês da rede pública do Estado de São Paulo e suas formadoras. 
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3.2   O Contexto da Pesquisa 

 

 O contexto desta pesquisa é um curso de especialização destinado aos professores de 

inglês da rede pública do Estado de São Paulo. Esse curso faz parte de um “programa de 

educação contínua para professores de inglês da rede pública de ensino que entende a 

própria prática como fonte de (re)construção do fazer pedagógico do professor” (CELANI, 

2010, p.07). Trata-se de um curso patrocinado por uma instituição de idiomas sem fins 

lucrativos e que recebe o apoio e a parceria de uma universidade particular de São Paulo. 

Inicialmente, era oferecido como um curso de extensão e, posteriormente, em 2010, 

transformou-se em um curso de especialização (CELANI, 2010). O curso tem como premissa 

dar oportunidade aos seus participantes de estreitar seu contato com a língua inglesa, repensar 

sua prática e suas atitudes em sala de aula, ser pesquisador de sua prática, aspirando 

possibilidades para a (re)construção dessa prática. 

 No momento de sua inscrição, o professor realiza, na instituição de idiomas 

patrocinadora, uma prova de proficiência em língua inglesa. De acordo com o seu 

desempenho, o professor será dispensado ou frequentará, de um a seis semestres, as aulas de 

língua no próprio instituto de idiomas, sem dispêndio algum. 

Terminado esse período, os professores têm a oportunidade – igualmente sem 

dispêndio – de realizar o curso de especialização na universidade particular, que consiste, ao 

todo, em dois anos, sendo três semestres destinados às aulas, divididas em módulos, e o 

último semestre destinado à conclusão da monografia obrigatória à obtenção do título de 

especialista. 

Cada módulo dura de cinco a seis semanas e é ministrado por uma formadora da 

equipe. Alguns conteúdos trabalhados são: fonética, abordagens de ensino-aprendizagem da 

língua inglesa, formação tecnológica do professor, letramento, professor reflexivo, 

metodologia de pesquisa, entre outros. 

No segundo semestre de curso, durante o módulo Metodologia de pesquisa em sala de 

aula, os professores-alunos são apresentados às teorias de metodologia de pesquisa e 

começam a refletir sobre o tema de sua monografia, elaborando o projeto de pesquisa com o 

auxílio da formadora que ministra as aulas. Primeiramente, são orientados a elaborar a 

pergunta de pesquisa e, em seguida ,cada seção de um projeto.  

Por fim, no terceiro semestre, há o módulo Multiplicação e construção contínua do 

conhecimento, que consiste no último módulo do curso de especialização em questão, cujos 

objetivos gerais são: organizar uma monografia; ajustar a pergunta de pesquisa; definir 

instrumentos de coleta de dados; e organizar os dados para a análise. 
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3.3   Participantes 

 

 Os participantes
8
 desta pesquisa estão divididos em dois grupos: os professores-alunos 

– 19 professores de inglês da rede pública do Estado de São Paulo que ingressaram no curso 

no primeiro semestre de 2013; e 06 formadoras que ministram as aulas da especialização. A 

escolha desses grupos teve como objetivo abarcar os diferentes pontos de vista sobre o 

contexto investigado, uma vez que esse contexto é constituído por esses dois grupos e da 

relação entre eles emergem as tensões.  

A seleção dos participantes do primeiro grupo ocorreu do seguinte modo: conversei, 

inicialmente, com a coordenadora do curso a fim de conhecer o perfil das turmas e encontrar 

aquela que mais se encaixava no procurado por mim para a realização da pesquisa. Era 

necessário que os professores-alunos estivessem cursando o terceiro semestre do curso, que já 

conhecessem suas orientadoras e que já tivessem entregue seus projetos de pesquisa. Nesse 

momento, tive, também, acesso aos dias e horários de cada turma.  Descobri três turmas nas 

condições descritas acima. A partir daí, foi possível conciliar meus horários ao de uma das 

turmas. Assim, iniciei a primeira fase da pesquisa que consistiu em gravar o relato dos 

professores-alunos a respeito de suas experiências durante a escrita do projeto de pesquisa, 

considerado a primeira etapa para a elaboração da monografia. Fui à universidade, apresentei-

me, expliquei minha pesquisa e todos os presentes aceitaram participar da coleta de dados, 

totalizando 14 professores-alunos. 

No decorrer da coleta de dados – durante a segunda fase, que consistiu em gravar 

relatos dos professores-alunos após a entrega da monografia –, gravei relatos de mais cinco 

professores-alunos, uma vez que só consegui encontrar 04 dentre os 14 professores-alunos 

que participaram da primeira fase. Assim, 10 professores-alunos participaram somente da 

primeira fase da coleta de dados; 04 participaram das duas fases; e 05 participaram somente 

da segunda fase, totalizando 19 professores-alunos. 

Já a seleção do segundo grupo iniciou-se com o envio de um e-mail para todas as 15 

formadoras do curso, no qual explicava a pesquisa e mostrava o quanto a participação delas 

era importante. Além disso, pedi a elas que escrevessem um relato a respeito das orientações. 

Dentre as 15, 06 responderam-me e encaminharam-me seus relatos escritos. 

Assim, os participantes desta pesquisa somam um número de 25, sendo 19 

professores-alunos e 06 formadoras.  

                                                        
8
 Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética. Número do protocolo: 48037515.0.0000.5482. 
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Segundo os procedimentos éticos de pesquisa, para resguardar a identidade dos 

participantes, utilizo os seguintes critérios: 

 aos 19 professores-alunos atribuí pseudônimos de origem italiana, devido ao 

meu desejo de deixar ainda mais a minha marca neste trabalho, retomando a 

origem de minha família e também retomando a origem do meu próprio nome; 

 às 06 formadoras também foram atribuídos pseudônimos. Estes, porém, são de 

origem inglesa, devido ao fato de todas dedicarem suas vidas ao ensino da 

língua inglesa.  

 Quanto ao perfil dos participantes, apresento, no Quadro 1, informações a respeito dos 

professores-alunos: formação, número de aulas semanais, se trabalha na rede pública estadual 

ou municipal e se entregou a monografia. Já no Quadro 2 trago informações a respeito dos 

principais interesses de pesquisa das formadoras e se elas já lecionaram na escola pública.  

 

Quadro 1 – Perfil dos Professores-alunos 

Participantes Formação 

Número 

de aulas 

semanais 

Trabalha em 
Entregou a 

monografia? 

Flora Letras Português/Inglês 08 aulas Escola estadual Não  

Gioconda Letras e Pedagogia 25 aulas Escola municipal Sim  

Luna Língua, Literatura Inglesa e 

Pedagogia 

25 aulas Escola municipal Sim  

Pietra Letras 37 aulas Escola municipal Sim 

Antonella Superior 32 aulas Escola estadual Sim  

Giulia Superior completo 10 aulas Escola estadual Sim 

Paola Letras Português/Inglês 06 aulas  Escola estadual Sim  

Enzo Letras Português/Inglês e 

Pedagogia 

45 aulas Escola estadual e 

municipal 

Sim  

Chiara Letras e Pedagogia 32 aulas Escola estadual Não  

Bella Letras e Pedagogia 50 aulas Escola estadual Sim  

Carmela Ensino Superior 27 aulas Escola estadual Sim  

Giulietta Letras Português/Inglês e pós-

graduação em Tradução 

35 aulas Escola estadual Sim  

Monalisa Letras Português/Inglês 30 aulas Escola municipal Sim 

Beatrice Letras e pós-graduação em 

Tradução 

32 aulas Escola estadual Sim  

Catarina Letras Português/Inglês 24 aulas Escola estadual Sim  

Clarissa Letras Português/Inglês, 

Pedagogia e Docência do Ensino 

Superior (lato sensu) 

36,5 aulas Escola estadual Sim  

Francesca Letras Português/Inglês 32 aulas Escola estadual Sim  

Enrico Letras  32 aulas Escola estadual Sim  

Luigi Letras Português/Inglês e pós-

graduação em Tradução 

18 aulas Escola municipal Sim  

Fonte: Elaboração da autora, com base nos enunciados proferidos pelos próprios participantes. 
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Quadro 2 – Perfil das Formadoras 

Participantes  Principais interesses de pesquisa Já lecionou na escola pública? 

Amber  Fonologia da língua inglesa, formação 

docente, course design e ensino a distância. 

Passagem rápida pelo ensino 

público, no início de sua carreira. 

Charlotte  Formação de professores. Lecionou até o ano de 1997 e 

depois foi diretora de uma escola 

municipal. 

Emma Formação de professores e elaboração de 

material didático. 

Lecionou na rede estadual e 

municipal, de 1988 a 1992. 

Lauren Formação de professores de línguas – materna 

e estrangeira; uso de tecnologias no ensino. 

Lecionou na rede estadual, de 1971 

a 1976. 

Madison Preparação de material didático e professor 

reflexivo. 

Leciona na rede estadual, desde 

1994. 

Scarlett Línguas para fins específicos; ensino de 

inglês para crianças; formação reflexiva de 

professores para contextos presencial e a 

distância, design, desenvolvimento e 

avaliação de cursos e materiais educacionais 

para contextos presencial e digital e educação 

a distância.  

Lecionou na rede pública, de 1979 a 

1986. 

Fonte: Elaboração da autora, com base nos enunciados proferidos pelos próprios participantes. 

 

 

3.4   Coleta de Dados 

 

Os dados desta pesquisa foram coletados por meio de relatos pessoais produzidos 

pelos professores-alunos (relato oral) e pelas formadoras (relato escrito).  

O relato pessoal constitui uma “narração não ficcional escrita ou oral sobre um 

acontecimento ou fato acontecido” (COSTA, 2008, p.159). Desse modo, analisando meu 

objetivo de pesquisa e lendo sobre esse instrumento de coleta de dados – considerando relato 

como uma narrativa livre, de experiência –, percebi no relato um instrumento que parecia 

privilegiar a realidade a respeito do que é experienciado de uma maneira mais fluída e, 

principalmente, sem interferência por parte do pesquisador.  

Devido à minha intenção de influenciar minimamente o relato dos participantes, 

ofereci-lhes apenas uma orientação inicial, de modo a preservar sua liberdade para narrarem o 

que julgassem ser mais importante sobre o processo de elaboração da monografia. Essa 

escolha, na minha interpretação, ajudou a identificar quais foram as tensões presentes no 

momento da elaboração da monografia e também permitiu que os participantes falassem sobre 

outras questões, como, por exemplo, avaliação do curso. Em outras palavras, o potencial do 

relato em possibilitar a apreensão da subjetividade dos participantes, na forma de um 
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pensamento externalizado, oral ou escrito, justifica a escolha desse instrumento nesta 

pesquisa. 

Conforme já mencionado neste trabalho, os relatos foram realizados de duas maneiras 

distintas: oral e escrita. Os relatos orais foram realizados com os professores-alunos. 

Conforme mencionei anteriormente ao descrever os participantes, encontrei-me com uma das 

turmas, identifiquei-me como mestranda, expliquei o objetivo da pesquisa e informei que a 

participação deles consistia, primeiramente, em gravar um relato oral a respeito do projeto de 

pesquisa.  

A partir do momento em que os 14 professores-alunos presentes à aula desse dia 

consentiram em participar, reuni-me com cada um, separadamente, e pedi que relatassem a 

respeito de como foi o processo de elaboração do projeto para que eu pudesse gravá-los. 

Antes da gravação, dei-lhes a seguinte instrução: “Fale tudo o que você quiser sobre como foi 

a escrita do pré-projeto, como dificuldades e facilidades, tensões e realizações”. A média de 

duração das gravações foi de cinco a seis minutos. Deixei os participantes livres para contar 

suas experiências e livres para contar aquilo que achassem relevante, sem interferência, ou 

questionamentos da minha parte durante a gravação de cada relato. Desse modo, em suas 

falas, apareceram outras informações, como comentários sobre o curso, explicação sobre o 

objetivo da pesquisa, relatos sobre o contexto de trabalho e relatos sobre como estava 

ocorrendo a elaboração da monografia.  

A segunda fase da coleta consistia em reencontrar os 14 participantes após a entrega 

da monografia e gravar seus relatos a respeito de como foi a elaboração da monografia. 

Assim, eu poderia ter maior compreensão desse processo, que culmina com a entrega da 

monografia. Porém, não consegui encontrar todos eles nesse segundo momento.  

No primeiro semestre de 2015, perto da data de entrega da monografia, enviei um e-

mail aos participantes perguntando quem entregaria o trabalho final, avisando que precisaria 

encontrá-los para gravar o relato referente à segunda fase da pesquisa e solicitando sugestão 

de dia, horário e local para nos encontrarmos. Cinco participantes responderam-me e 

marcamos horário e local, mas um deles deixou de comparecer para a gravação e desapareceu.  

Segue o e-mail enviado aos 14 professores-alunos: 

 

Boa tarde professores, 

Espero que vocês se lembrem de mim. Meu nome é Giovanna, sou 

orientanda de mestrado da professora Celani e no ano passado entrevistei
9
 

vocês, perguntando quais tinham sido as dificuldades de fazer o pré-projeto. 

                                                        
9
 Utilizei o verbo entrevistar, pois naquele momento ainda não havia denominado meu instrumento de coleta de 

dados como relato oral. 



41 

 
 

Agora, preciso mais uma vez da colaboração de vocês. Preciso 

entrevistá-los mais uma vez para saber como foi a escrita da monografia. 

Alguém já a entregou? Ou entregará no dia 19/02? 

Quem puder me ajudar, podemos marcar a entrevista. Quem achar mais 

fácil escrever um relato detalhado (mostrando as dificuldades, medos, 

angústias, facilidades e pontos positivos) de como foi essa experiência e me 

mandar por e-mail, também me ajuda!! 

A participação de todos vocês é muito importante para mim, pois sem 

essas entrevistas ou relatos a minha pesquisa fica incompleta!! 

Aguardo resposta de todos!! 

Abraços, 

Giovanna 

Obs.: Se, por acaso, alguém desistiu durante o percurso, poderá ser 

entrevistado ou escrever o relato, por favor. 

 

 Não satisfeita com o número de relatos da segunda etapa (quatro), fui até a 

universidade no dia da entrega da monografia com o propósito de gravar o relato de algum 

professor-aluno que fosse entregar o trabalho. Naquele dia, encontrei cinco professores-alunos 

de outra turma, que não haviam participado da primeira fase da coleta de dados. Eles 

concordaram em participar da pesquisa e pude, então, gravar seus relatos.   

Já os relatos escritos foram realizados com as formadoras, via e-mail. Em fevereiro de 

2015, contatei todas as 15 formadoras do curso e pedi para que escrevessem um relato 

descrevendo quais foram as dificuldades que tiveram durante as orientações da monografia. 

No e-mail, deixei claro que não comentassem a respeito da Plataforma Brasil, pois, naqueles 

meses, houve uma grande troca de e-mails a respeito de problemas com a plataforma e minha 

orientadora e eu achamos prudente fazer essa restrição, esperando que outras tensões 

aparecessem nos relatos.         

 Duas formadoras responderam em fevereiro, logo após o envio de meu e-mail. Em 

março, participei de uma reunião com as formadoras, pedi novamente que escrevessem o 

relato e expliquei a importância dele para a pesquisa. Após a reunião, apenas uma me enviou 

o que foi solicitado. Não satisfeita com o número de relatos por parte das formadoras, em 

agosto, mandei um novo e-mail relembrando a importância de suas participações e no mesmo 

mês três formadoras enviaram seus relatos. Depois disso, não enviei mais e-mails, por uma 

questão de tempo.  

O formato do relato escrito variou de formadora para formadora. Algumas narraram 

situações que ocorreram entre elas e seus orientandos, para exemplificar as dificuldades 

durante a orientação; outras preferiram escrever em tópicos e outra optou em descrever suas 

atitudes durante a orientação e as atitudes de seus orientandos. De modo geral, os relatos 

escritos não foram extensos; tiveram, em média, uma página. 
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3.5   Análise e Interpretação dos Dados 

 

 Os dados coletados por meio dos relatos orais e escritos foram analisados segundo a 

perspectiva de Yin (2010), na qual o pesquisador tem o papel de desenvolver suas próprias 

estratégias analíticas, de modo que não haja fórmulas norteadoras e pré-estabelecidas para 

realizar a análise. Os dados foram interpretados a partir das pesguntas de pesquisa, à luz dos 

fundamentos teóricos apresentados (YIN, 2010) e segundo a perspectiva de Erickson (1986), 

que afirma que a leitura e a releitura dos dados escritos possibilitam que os elementos mais 

recorrentes, manifestados pelos professores-alunos nos relatos orais e pelas formadoras nos 

relatos escritos, como medos e dificuldades, venham à tona.  

 Para transcrever os relatos orais dos professores-alunos, não segui padrões de 

transcrição; vali-me do discurso ao invés da maneira como são enunciados (MARCUSCHI, 

1986). Assim, não considerei pausas, ênfases, truncamentos e demais aspectos linguísticos 

característicos de uma conversa. Para Marcuschi (1986), a relevância está em o pesquisador 

ser capaz de identificar seus objetivos e selecionar, para análise, os dados que mais convêm. 

 Com as transcrições realizadas, primeiramente, analisei os dados coletados com os 

professores-alunos. Na primeira leitura de seus relatos transcritos, grifei e fiz anotações que 

apontavam possíveis categorias referentes ao medo; falta de compreensão a respeito do que é 

realizar uma pesquisa e escrever uma monografia; e dificuldades em conciliar seu trabalho 

com o tempo destinado à monografia, categorias estas que, posteriormente, tornaram-se as 

tensões classificadas por mim, com base nas tensões de Berry (2007). Num segundo 

momento, reuni os relatos escritos pelas seis formadoras participantes, organizando-os em um 

único arquivo, e li atentamente, apontando, também, as possíveis tensões, a partir do conceito 

de tensão descrito por Berry (2007). Assim, obtive um arquivo contendo as tensões 

manifestadas pelos professores-alunos durante o processo de elaboração da monografia, que 

consistiu também na elaboração do projeto de pesquisa, e um arquivo contendo as tensões 

manifestadas pelas formadoras no percurso da orientação.  

 Após a releitura desses arquivos e seus apontamentos, defini quais seriam as minhas 

classificações de tensões, e qual das tensões classificadas por Berry (2007) – Partilha e 

Crescimento, Confiança e Incerteza, Ação e Intenção, Segurança e Desafio, Valorização e 

Reconstrução de Experiências e Planejar e Ser Sensível – também estava presente no processo 

de elaboração da monografia.  Organizei os excertos pertencentes a essas tensões, para, então, 

proceder às interpretações. 

Dessa forma, nesta pesquisa, após a compilação dos dados, realizei diversas leituras. 

Tal processo permitiu que eu chegasse a pré-categorias, a partir das quais, durante a releitura, 
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afloraram as categorias definitivas. Erickson (1986) denomina essas categorias de asserções, 

porém, neste trabalho, são entendidas como tensões (BERRY, 2007). 

Tendo até aqui descrito a base metodológica da pesquisa apresentada nesta 

dissertação, passo à análise dos dados coletados por meio dos relatos orais e escritos. 
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4   ANÁLISE DE DADOS 

 

 

 Nesta seção, apresento e discuto os resultados da análise de dados, obtidos junto às 

formadoras e aos professores-alunos, com o propósito de responder às perguntas que 

nortearam esta pesquisa: Quais são as tensões manifestadas pelos professores-alunos, de um 

curso de especialização para professores de inglês da rede pública do Estado de São Paulo, 

durante o processo de elaboração da monografia?; Quais são as tensões manifestadas pelas 

formadoras do curso em questão no processo de orientação? 

Para isso, esta seção foi organizada em três subseções. Na primeira, apresento as 

tensões manifestadas pelos professores-alunos no momento da elaboração da monografia. Na 

segunda, apresento as tensões manifestadas pelas formadoras no processo de orientação, e, 

por fim, na terceira subseção, apresento reflexões sobre as tensões nos dois momentos: 

monografia e orientação. 

 

 

4.1   Tensões Durante a Monografia 

 

Antes de me dedicar às tensões propriamente, considero importante esclarecer que 

entendo o projeto de pesquisa como parte da elaboração da monografia, pois este é o primeiro 

momento em que examinamos o que gostaríamos de investigar, pensamos em um tema de 

nosso interesse e/ou preocupação, pensamos sobre possíveis perguntas de pesquisa, sobre o 

contexto que escolhemos observar, em que autores encontramos ressonância sobre nossos 

interesses. A monografia ganhará nova forma a partir do momento em que todo o percurso de 

seu desenvolvimento é considerado. Assim, o projeto de esquisa remete ao momento em que 

somos colocados praticamente em contato com o gênero a ser desenvolvido. 

Conforme menciono na fundamentação teórica desta dissertação, as tensões 

classificadas por Berry (2007) – Partilha e Crescimento, Confiança e Incerteza, Ação e 

Intenção, Segurança e Desafio, Valorização e Reconstrução de Eperiências, e Planejar e Ser 

Sensível – correspondem apenas aos formadores. Porém, ao coletar os dados tanto com as 

formadoras do curso de especialização quanto com seus professores-alunos, percebi que a 

tensão é vivenciada tanto por parte do formador quanto do professor-aluno. Assim, mesmo 

considerando a definição de Berry (2007, p.32) de que tensão é reconhecer e gerir opostos que 

geram forças contrárias, capturar feelings provocados por tais forças, inevitavelmente, vi-me 

diante da necessidade de criar outras tensões que contemplassem o vivido pelos professores-
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alunos durante o processo de elaboração da monografia.  Procurando dar voz aos mesmos, 

cheguei às tensões Ser Pesquisador e Ser Professor e Interpretação e Apropriação, sobre as 

quais discorro e discuto, apresentando os respectivos dados que me levaram a elas.  

 

 

4.1.1   Ser Pesquisador e Ser Professor 

 

 A pesquisa exige tempo, dedicação e esforço por parte do pesquisador, da mesma 

forma que o trabalho de um professor também exige. Todos os professores-alunos são 

professores de inglês da rede pública do Estado de São Paulo, e, de acordo com o Quadro 1, 

presente na seção de metodologia, podemos ver que a maioria apresenta uma grande jornada 

de trabalho. Em paralelo ao trabalho de professor, ao final do curso, para receber o título de 

especialistas, os professores-alunos são “obrigados” a exercer o papel de pesquisadores. 

Utilizo a palavra “obrigados”, pois aquilo que envolve uma escolha torna-se, ao final, uma 

obrigação com a qual ainda se mostram pouco ou nada familiarizados. 

 Ao analisar os dados, percebo que por mais que seja informado, logo na matrícula do 

curso, de que será preciso elaborar uma monografia ao final, os professores-alunos não têm 

consciência do que realmente os aguarda, também pelo fato de que alguns não produziram um 

TCC ao final da graduação e os que o fizeram, o escreveram em grupo. 

 Essa tensão parece emergir ora do medo que os professores-alunos manifestam em 

relação a conciliar o trabalho com a monografia, ora da dúvida sobre sua capacidade para 

concluir um trabalho dessa magnitude, além da falta de tempo. 

 Em relação ao tempo, os professores-alunos relatam que: 

 

Excerto 1 

Ajustar esses estudos com a minha vida familiar é realmente muito 

complicado. Eu tenho uma criancinha de cinco anos e eu trabalho com o 

horário meio maluco na escola.Tem dias que eu trabalho das dez pra oito até 

às seis e quarenta,então eu tenho realmente que ajustar. (Chiara) 

 

Então assim, as vezes você se propõe pra fazer determinada coisa e não dá 

certo, as vezes não dá pra fazer naquele dia, aí tem fechamento de nota que 

nem a gente tá agora. Aí lá na prefeitura eu já tenho, mas o estado começou 

a colocar, implantar o diário eletrônico agora, então a gente não tá 

conseguindo. Tudo isso acaba atrapalhando um pouquinho. (Bella) 

 

Durante a monografia em si houve momentos de muita tensão porque virava 

e mexia tinha coisas que eu tinha que dar privilégio como o trabalho. 

(Catarina) 
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Minha preocupação era não arranjar tempo pra terminar a tempo, mas deu 

pra chegar lá. (Giulia) 

 

 As quatro professoras-alunas acima relatam que houve tensão quanto ao tempo, em 

função de sua carreira profissional. Ao revisitar o Quadro 1, presente na seção de 

metodologia, pode-se perceber o tamanho da jornada de trabalho desses professores, fator 

complicador, sabendo-se que o trabalho do professor não termina na escola, mas tem o 

planejamento para elaborar, aulas para preparar, provas para elaborar e corrigir, fora 

atividades burocráticas que devem ser cumpridas, como, o diário de classe. Bella comenta 

sobre essa rotina de trabalho em seu relato, fator que contribuiu para que ela não realizasse o 

que havia planejado no momento estipulado. Catarina não especifica as atividades, mas 

também fala a respeito de ter de priorizar trabalho em determinados momentos. Além de falar 

sobre a rotina de trabalho, Chiara aborda a questão da família, ao citar seu filho de cinco anos 

que precisa de atenção e cuidados. Além disso, ela se mostra como alguém que se encontra 

entre três forças muito fortes: família, trabalho e o que ela chamou de “esses estudos” – o que 

me faz considerar que está lidando com um campo de conhecimento novo do qual derivam 

temas novos e isso dificulta uma definição. Porém, essa dificuldade me faz refletir sobre até 

que ponto Chiara está consciente a respeito de seu propósito nesse curso. Além disso, Giulia 

utiliza a expressão “arranjar tempo”, sendo possível interpretar que, para ela, não havia 

tempo para elaborar sua monografia,devido à rotina de trabalho. 

 Outro fator que gera conflito quanto ao tempo é a falta de organização e, de certo 

modo, a falta de comprometimento. Digo “de certo modo” em virtude de acreditar que, ao se 

propor a fazer um curso de especialização, espera-se que a pessoa compreenda que terá de 

fazer sacrifícios para estudar o que esse curso propõe e necessita.  A falta dessa compreensão 

pode gerar postergação. Francesca e Luigi comentam sobre isso: 

 

Excerto 2 

E organizar o tempo é muito importante. A gente vai deixando esse tempo 

passar e ai vai ficando aquele sufoco todo. Eu não soube administrar muito 

bem o tempo (Francesca). 

 

O tempo vai apertando, chega na data de entrega você fala: “puxa, não sei se 

vai dar tempo de entregar ou não”, mas graças a Deus no final deu tudo 

certo. Eu acho. Vamos esperar a nota depois, mas a professora até que 

elogiou o trabalho. (Luigi) 

 

 Francesca reconhece que não soube administrar seu tempo, o que resultou em uma 

tensão ao final, ao dizer: “a gente vai deixando esse tempo passar e aí vai ficando aquele 

sufoco todo”. Luigi completa essa ideia ao comentar que, conforme o tempo vai passando, a 
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incerteza a respeito do “vai dar tempo de fazer tudo para entregar” aumenta. A última razão 

para que ocorressem problemas em relação ao tempo foi imprevistos que surgem na vida, mas 

podem surgir justamente no decorrer do processo de elaboração da monografia, como, 

doenças ou morte de um ente querido. São situações, muitas vezes, inesperadas, sobre as 

quais o pesquisador não tem nenhum controle. Porém, algo deve ser feito; é preciso lidar com 

essas situações. Vejamos os excertos de Clarissa e Carmela: 

 

Excerto 3 

O processo da monografia em si pra mim, nesse final de elaboração dela, foi 

bastante desgastante por que, eu devido a alguns incidentes que aconteceram 

no semestre, não pude me dedicar como queria pra poder estar realizando 

com mais calma. Mas ai graças a paciência, orientação, e profissionalismo 

da professora Amber, ela conseguiu me dar suporte pra eu fazer de uma 

maneira bem acelerada nesse final e conseguir o resultado necessário pra 

poder estar entregando o trabalho. (Clarissa) 

 

Nesse meio tempo acontece sempre coisas que a gente não quer no meio do 

caminho. (Carmela) 

 

 Tanto Clarissa quanto Carmela comentam a respeito desses imprevistos indesejados. 

Clarissa completa seu relato lamentando o fato de não ter conseguido dedicar-se da maneira 

que gostaria, mas também destaca que conseguiu terminar devido à orientação, que consistiu 

em paciência da orientadora e, acredito, também à compreensão da mesma. 

 Como o tempo, o medo também foi outra força presente nos relatos dos professores-

alunos, e influi na tensão Ser Pesquisador e Ser Pesquisador. 

 

Excerto 4 

(...) ah medo de não terminar isso logo, mas vou estudar, vou entregar em 

agosto. Não quero esperar pra entregar em fevereiro de 2015. (Paola) 

 

Medo, eu tô assim, suando. Eu já acordo na madruga, já faço anotação. Eu tô 

é sobrecarregada. (Chiara) 

 

(...) então eu tenho medo de não dar tempo. Então medos são inúmeros. 

Tenho medo de tudo na verdade: tô com medo de não conseguir entregar, to 

com medo de não planejar direitinho. (Bella) 

 

 Os medos relatados por Paola e Bella estão relacionados à questão do tempo, porém, 

em conotações diferentes, uma vez que Paola diz ter medo de não terminar logo a monografia 

e Bella diz ter medo de não dar tempo de terminar, de não planejar corretamente e ainda 

afirma que os medos são inúmeros. A visão que tenho da fala de Paola é que ela quer acabar 

com o sofrimento o mais rapidamente possível, ou evitá-lo, já que deixar para depois – que, 

neste caso, seria concluir a monografia em agosto de 2014 prazo mínimo estipulado pelos 
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organizadores do curso – poderia gerar mais pressão sobre si mesma, ou, ainda, poderia 

significar estendê-lo.  

 Já Chiara, embora com poucas palavras, demonstra que está vivenciando a tensão Ser 

Pesquisador e Ser Professor com profundidade, pois chega a acordar à noite para tomar notas 

– o que costuma ser comum na vida de um pesquisador –, porém, o fato de ser algo novo para 

ela faz disso um motivo de tensão. Assim, é possível inferir que Chiara teve dificuldade em 

conciliar ambos os papéis – ora como pesquisadora, ora como professora – e por isso 

vivenciou um desconforto ao buscar uma maneira de concluir a monografia.   

 Outra questão que pode gerar medo é a falta de contato com o orientador. Como o 

próprio nome diz, o papel do orientador é orientar o pesquisador em sua jornada de pesquisa, 

servindo como uma espécie de guia. Se o orientando não se comunicar com seu orientador, 

pode sentir-se desnorteado, inseguro como aluno e pesquisador. Beatrice demonstra essa 

dificuldade em seu relato: 

 

Excerto 5 

(...) ainda estou um pouco confusa e perdida também e também assim com 

medo porque eu tive ainda meu primeiro contato com a minha orientadora 

foi terça-feira passada. Antes do contato eu estava mais confusa, 

desesperada, sem saber o que ia fazer, mas depois do contato com ela eu já 

consegui ver mais as coisas claras. A pergunta já ficou mais clara. Que a 

pergunta tava meia confusa. Ela já me ajudou melhor. (Beatrice) 

 

 Beatrice mostra a importância do pesquisador caminhar ao lado de seu orientador. Seu 

medo emergiu pelo fato de ter tido apenas um encontro com sua orientadora. Além disso, essa 

professora-aluna afirma que antes de encontrá-la o desespero e a confusão estavam maiores e, 

consequentemente, o medo também. Por tudo que já foi dito nesta pesquisa a respeito de seu 

contexto e de seus participantes, pode-se perceber que pesquisar é uma atividade nova para o 

primeiro grupo de participantes, e é comum experimentarmos o medo diante do novo. 

 A última manifestação de medo foi quanto à escrita acadêmica: 

 

Excerto 6 

Justamente porque você tem os medos né. Principalmente o da escrita 

acadêmica que é muito difícil (...). (Antonella) 

 

 Antonella também indica que os medos são diversos, assim como Bella, mas pontuou 

que o principal desses medos é sobre a escrita acadêmica. Interpreto que esse medo se faz 

presente por conta de suas regras (LUNA, 2002; MACHADO, LOUSADA e ABREU-

TARDELLI, 2005) e por apresentar uma linguagem que não pertence ao cotidiano dos 

professores-alunos. 
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 Conforme menciono no início desta subseção, a tensão entre ser pesquisador e ser 

professor também pode emergir a partir da sensação de incapacidade dos professores-alunos 

ao realizarem um trabalho como a monografia. Paola relata a respeito desta questão: 

 

Excerto 7 

(...) a tensão mais psicológica de você tá fazendo um trabalho desse, porque 

não adianta de nada fazer uma pós graduação e chegar no final e você não 

conseguir fazer, porque é um trabalho de conclusão. Então é muito 

importante e cria uma grande expectativa assim em você (Paola). 

 

 A meu ver, o elemento central do relato de Paola é a magnitude do trabalho 

acadêmico. Ao dizer “estar fazendo um trabalho desses”, a professora-aluna tem a 

consciência de que se trata de um trabalho que segue um rigor com o qual está pouco 

familiarizada. Além disso, achei intrigante a questão da expectativa que a monografia pode 

gerar na vida de uma pessoa. Interpreto que essa expectativa mencionada por Paola ocorre em 

função do produto que esse tipo de trabalho proporciona. No caso desse contexto de pesquisa, 

com a entrega e a aprovação da monografia, os professores-alunos recebem o título de 

especialistas. Além dessa titulação, acredito que haja também o reconhecimento pessoal de ter 

vencido um obstáculo tão temido e tido como difícil de ser alcançado.  

 A sensação de incapacidade também é manifestada no que diz respeito à crença de que 

não se está fazendo o trabalho de maneira adequada. Francesca e Carmela relatam sobre isso: 

 

Excerto 8 

A questão da correção. A gente demora muito tempo para escrever e manda 

para a orientadora e ai ela precisa de um tempo e nesse tempo que ela está 

para corrigir, a gente está na aflição achando que não está bom, que está tudo 

errado. (Francesca) 

 

(...) eu não sem nem o que falar sobre ela (orientadora). Realmente muitas 

vezes eu chegava lá e falava: “bom, eu acho que não fiz nada. Aí ela: “como 

assim nada? Você trabalhou e muito. Você não tá dando o valor para ro que 

você tá fazendo”. (Carmela)  

 

 Na fala de Carmela, é possível perceber de maneira clara e bem precisa que, enquanto 

esperava um feedback, a correção da orientadora, imaginava não ter feito um bom trabalho. É 

mais fácil pensar aspectos negativos ao invés de positivos? Acredito que por 

desconhecimento, insegurança. O trabalho acadêmico, conforme já foi mencionado nesta 

seção, não faz parte do cotidiano da maioria da população e, por isso, quando é preciso 

elaborá-lo, há, por parte dos sujeitos, estranhamento e insegurança. Essa questão da 

insegurança está presente no relato de Carmela, ao mencionar que sua orientadora dizia que 

ela deveria valorizar mais o que tinha produzido. 
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 Além disso, há a preocupação de não conseguir terminar a monografia, conforme os 

seguintes excertos revelam: 

 

Excerto 9 

Não sei , preocupada. Eu to muito preocupada se vou conseguir fazê-la, que 

agora eu acho assim que a parte mais difícil pra gente é seguir sozinho. 

Quando você tem um grupo, o grupo vai te dando força e agora você fala: “é 

você com você, computador e o trabalho. (Gioconda) 

 

Nesse meio tempo acontece sempre coisas que a gente não quer no meio do 

caminho, mas o resultado disso tudo foi muito bom. Foi prazeroso ver o 

resultado final. Acho que nem eu mesma acreditava que aquilo ia dar certo. 

(Carmela) 

 

 Gioconda diz claramente que, no momento em que relatou sua experiência, estava 

preocupada se iria conseguir realizar a monografia. Pelo fato de comentar a respeito da 

dificuldade de seguir sozinha, interpreto mais uma vez a questão da insegurança, uma vez que 

Gioconda relata: “Quando você tem um grupo, o grupo vai te dando força, e agora você fala: 

é você com você, computador e o trabalho”. Os professores-alunos podem não saber, mas a 

elaboração da monografia, de maneira geral, é um trabalho solitário que, mesmo com o apoio 

do orientador, faz parte do processo estar sozinho. Muitas vezes, quando não temos apoio 

externo – amigos, colegas e família –, podemos nos sentir mais inseguros;  consequentemente, 

incapazes de realizar um trabalho estranho para nós e, principalmente, esses, dos quais 

parecemos nos apartar para escrevê-los. 

 Destaquei, com o grifo, a última frase de Carmela, pois representa exatamente a tensão 

desenvolvida nesta subseção. A escrita da monografia é uma novidade para os professores-

alunos, distante de seu cotidiano e de suas rotinas de trabalho, às quais estão habituados. 

Muitas vezes, veem-se muito distantes do universo acadêmico e chegam a sentir-se inferiores 

devido à disparidade entre o contexto onde atuam como professores e o contexto onde atuam 

como alunos. 

 Resumindo, a tensão Ser Pesquisador e Ser Professor pode emergir do medo, da falta 

de tempo e da sensação de incapacidade, manifestados pelos professores-alunos durante a 

elaboração da monografia. Isso ocorre pelo fato de o professor-aluno, para concluir o ciclo de 

formação, ser obrigado a se tornar um pesquisador, sem que tenha se apropriado de aspectos 

inerentes à natureza do fazer pesquisa.  

 

4.1.2   Interpretação e Apropriação 
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Conforme menciono na seção de fundamentação teórica, “não cabem simplificações, 

ideias de senso comum e devemos observar formas de organização do enunciado já 

legitimadas e estabelecidas pelas finalidades dessa esfera de atividade humana” (PERROTA, 

2004, p.05). Assim, o pesquisador precisa procurar autores e teorias que vão ao encontro 

daquilo que será pesquisado, e ler muito. 

 Já a escrita de uma monografia, conforme também menciono na seção de 

fundamentação teórica, “está sujeita a um mínimo de critérios e normas” (LUNA, 2002, 

p.81). Além disso, o gênero e o leitor são os elementos determinantes para selecionar a 

linguagem que será utilizada (PERROTA, 2004). Segundo Bakhtin (1997), o enunciado de 

um indivíduo é, acima de tudo, uma resposta a enunciados de outros. Desse modo, o 

pesquisador deverá correlacionar sua posição com as demais posições já existentes. Para 

realizar essa tarefa é preciso: “introduzir diretamente o enunciado alheio (...), parafrasear o 

enunciado do outro depois de repensá-lo, ou simplesmente referir-nos a ele como as opiniões 

bem conhecidas de um parceiro discursivo” (BAKHTIN, 1997, p.316). Entendo que a 

familiarização do novo pesquisador com todos esses aspectos é construída, exercitada, 

refletida, para que seu texto se concretize segundo os rigores necessários. 

A tensão que envolve tais aspectos parece emergir da pouca clareza sobre o que se 

pretende ou se sente provocado a pesquisar. A clareza sobre questões próprias do gênero 

monografia e que envolvem linguagem, organização e interpretação dos dados, a meu ver 

carecem de um tempo hábil para serem amadurecidas pelo pesquisador ou com o pesquisador. 

Ainda, a construção desse repertório cultural como pesquisador pode ser desenvolvida se uma 

ponte entre o novo e o velho for construída, permitindo ao professor-aluno fazer relações 

entre o que ele já conhece e o conhecimento novo.  

 Segundo os dados que coletei, a leitura foi um gerador de tensão nesse contexto. 

Basicamente, os professores-alunos que manifestam esse problema relatam a respeito da 

quantidade de leitura que é preciso ser feita durante a elaboração da monografia. Seguem o 

excerto em que participantes relatam essa tensão por consequência da grande quantidade de 

leitura: 

 

Excerto 10 

Tem muito material para se ler e a gente começa a se perder na quantidade 

de material. (Francesca) 

 

O processo da confecção da monografia em si, para mim, ele foi difícil por 

conta que você tem que fazer várias leituras e o assunto que eu escolhi é um 

assunto que tem muito autor que fala. (...) Então ela foi dificultosa por conta 

disso, porque teve que fazer muitas leituras. Com relação a minha 

orientadora, ela não foi tão exigente, mas ela é uma pessoa que tem muito 
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conhecimento, então sempre vinha com ideias novas e você tinha que refazer 

a leitura. (...) O dificultoso mesmo foi ler bastante. (Enrico) 

 

 Ao apontar a abundância de material a ser lido, Francesca, acrescenta que ela e seus 

colegas se perderam por conta dessa quantidade. Interpretei a frase “a gente começa a se 

perder na quantidade de material” como uma possível revelação de que não foi possível dar 

conta de todas as leituras e também que não foi possível compreender as questões abordadas 

pelos teóricos lidos.  

 Enrico também menciona a vasta quantidade de leitura em seu relato. Para ele, o mais 

difícil durante todo o processo da monografia foi a realização das inúmeras leituras.  

 Outro fator que gerou essa tensão foi mencionado por Paola, no excerto abaixo 

 

Excerto 11 

(...) então, a maior preocupação é de ter as leituras, de saber selecionar os 

livros que você vai começar fazer. (Paola) 

 

 As leituras, em uma monografia, precisam estar relacionadas ao contexto e, 

principalmente, aos dados coletados. Para isso, devem ser selecionadas com prudência. Essa 

seleção, no entanto, torna-se difícil de ser realizada quando não se tem repertório, ou seja, 

quando se desconhece os caminhos, o passo-a-passo, e também os descaminhos comuns da 

prática rotineira de um pesquisador, que é o caso dos professores-alunos.  

 Além disso, a frase “então a maior preocupação é de ter as leituras” é possível de ser 

interpretada de duas maneiras. A primeira diz respeito à quantidade de leitura exigida, que já 

foi mencionada anteriormente por Francesca e Enrico; a segunda diz respeito à dificuldade de 

interpretação de textos acadêmicos, fator que também não faz parte da rotina da maioria dos 

participantes. 

Por sua vez, a respeito da escrita, interpreto que todas as questões apontadas no início 

desta subseção são possíveis causadoras de tensão durante a elaboração da monografia, uma 

vez que nem todos têm facilidade de escrever seguindo padrões e regras, como o esperado 

para a escrita acadêmica.  “Passar” e organizar as ideias para o papel requer uma grande 

habilidade, adquirida a partir de práticas que envolvem releituras, novas reflexões e reescritas; 

porém a habilidade de escrever um texto acadêmico vai além de organizar ideias no papel, 

uma vez que o discurso do pesquisador não pertence só a ele, seguindo a afirmação de 

Bakhtin (1997), citada anteriormente. 

Francesca comenta a respeito dessa questão, ao dizer: 

Excerto 12 
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Mas jogar palavras, escrever bastante coisa, colocar algo de pessoal não é 

tão difícil, mas organizar a monografia com os termos mais técnicos para 

uma escrita científica é que dá mais trabalho. (Francesca) 

 

 Analisando esse excerto, pude interpretar que escrever uma monografia – e outros 

trabalhos acadêmicos – é mais difícil do que escrever outro gênero textual, mesmo que os 

outros gêneros também apresentem suas normas de escrita. Considerando minha experiência 

como pesquisadora, essa diferença se dá devido à preocupação que se deve ter a respeito de 

citar o outro e, também, pelo fato de o autor não estar familiarizado com tal gênero. Francesca 

justifica, dizendo que o difícil é “organizar a monografia com os termos mais técnicos para 

uma escrita científica”. Interpreto esses “termos técnicos” como as regras a serem cumpridas 

e jargões da área. 

 Segundo Machado, Lousada e Abreu-Tradelli (2005, p.13), 

 

(...) mesmo o melhor dos escritores de ficção pode ficar paralisado diante da 

necessidade de ter de escrever um artigo científico para uma revista 

especializada para determinada área das ciências humanas, correndo até o 

risco de ver seu texto rejeitado por não atender às normas que vigoram nessa 

comunidade científica. 

 

 Francesca continua seu relato dizendo que: 

 

Excerto 13 

(...) o processo da monografia foi bastante exaustivo. Primeiro por achar que 

não dá conta de escrever, por achar que os termos técnicos não vão aparecer 

assim na nossa cabeça. A gente está muito acostumado com a fala, a maneira 

oral de falar e não com a maneira formal de se escrever. Depois, as 

preocupações com as páginas. Você escreve um parágrafo e pensa que tem 

que encher umas dez páginas (Francesca). 

 

 Nesse trecho do relato, Francesca utiliza novamente a expressão “termos técnicos” e 

acrescenta, dizendo que pensou não dar contar de escrever e terminar a monografia, “por 

achar que os termos técnicos não vão aparecer assim na nossa cabeça”. Para estar 

familiarizado com a linguagem acadêmica é preciso ler muitos outros trabalhos e praticar a 

escrita. Relacionado a essa ideia de praticar a escrita há o fato de que o pesquisador precisa 

estar preparado e aceitar a ideia de que haverá diversas reescritas; ou seja, ao enviar o trabalho 

para que seja corrigido pelo orientador, este sempre apontará diversos aspectos que deverão 

ser modificados. Esse movimento de “ida-e-vinda” pode ocorrer diversas vezes. Luigi e 

Catarina relatam sobre esse momento, como mostra o excerto seguinte. 

 
Excerto 14 
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(...) é complicado porque você escreve bastante coisa e de repente entrega 

para a orientadora e não é nada daquilo, aí volta, tem que fazer tudo de novo. 

(Luigi) 

 

Também assim, é complicado porque você escreve bastante coisa e de 

repente entrega para a orientadora e não é nada daquilo, aí volta, tem que 

fazer tudo de novo. Mas eu acredito que seja o processo normal mesmo. 

(Catarina) 

 

 Se não houver um bom entendimento entre professor-aluno e orientador, se o 

professor-aluno não compreender que reescrever várias vezes faz parte do processo e se a 

formadora que estiver orientando não respeitar e aceitar as limitações dos professores-alunos, 

essa tensão poderá se agravar. 

Já quanto à pergunta de pesquisa os professores-alunos relatam o que segue.  

 

Excerto 15 

Foi bem assim: a escolha da monografia no primeiro momento, eu não sabia, 

foi muito difícil. Não tinha ideia do que ia fazer, queria no início mexer com 

livro didático, não com pesquisa com os alunos, mas no decorrer da 

monografia, no começo da monografia, eu achei bastante interessante 

produção escrita com o uso do computador como ferramenta. (Flora) 

 

Eu sei que muita coisa é importante né pra escolha da pergunta de pesquisa, 

então eu estava bem confusa quanto ao que pesquisar  (...) Aí minha 

pergunta de pesquisa, a princípio, porque eu ainda tô verificando, é como 

trabalhar o currículo oficial do estado no segundo ano do ensino médio com 

língua inglesa. (Bella) 

 

A primeira dificuldade foi escolher, de fazer a pergunta de pesquisa. Isso deu 

um trabalho pra fazer. (Giulietta) 

 

 Flora deixa claro que o problema relacionava-se ao fato de que ela não estava certa a 

respeito do que iria pesquisar e Giulietta reforça essa ideia, ao dizer que deu muito trabalho 

essa escolha da pergunta de pesquisa. Acredito ser relevante retomar a fala de Giulietta: “A 

primeira dificuldade foi fazer a pergunta de pesquisa”. Isso mostra que a participante sofreu 

uma tensão já na escolha do primeiro elemento da monografia, uma vez que a primeira ação 

de um pesquisador, ao iniciar um trabalho, é formular a pergunta de pesquisa. Completando 

essa ideia, Bella afirma estar confusa quanto à escolha da pergunta de pesquisa; depois, ao 

dizer “a princípio, porque ainda estou verificando”, mostra que a ideia ainda não está clara.  

 Outra fala de Bella, que também chamou-me à atenção foi: “Eu sei que muita coisa é 

importante né pra escolha da pergunta de pesquisa, então eu estava bem confusa quanto ao 

que pesquisar”. Ao utilizar o substantivo “coisa”, a professora-aluna expressa dúvida sobre 

seu objeto de pesquisa, não o define com o uso de um substantivo, dando margem a 

interpretações diversas. Em minha visão, entendo que ela se refere à vastidão de temas 
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considerados importantes e relevantes para serem pesquisados; escolher apenas um deles a 

deixa confusa. Por outro lado, acredito que ela expressa uma dificuldade que, às vezes, 

sentimos ao buscar interpretar nosso próprio contexto de atuação, caso contrário, não haveria 

tamanha dificuldade na escolha de seu tema e, consequentemente, na ação de arriscar-se mais 

na elaboração de sua pergunta de pesquisa.  

Cito, na seção da fundamentação teórica, que “um bom tema de pesquisa deve 

despertar interesse, tanto pela importância do seu estudo em relação a um contexto maior 

como também por se considerar tema novo e precioso” (BARROS e LEHFELD, 1990/2006). 

Após a escolha do tema, é preciso definir qual a pergunta de pesquisa que norteará todo o 

trabalho. No entanto, até chegar a um tema, e mais, até que seja elaborada uma pergunta de 

pesquisa adequada, o pesquisador precisa de muita clareza a respeito de o que pesquisar e isso 

pode ser trabalhoso, conforme relatado pelas professoras-alunas no Excerto 15. Pietra também 

relata a respeito disso:  

 

Excerto 16 

O projeto foi difícil porque a pesquisa que eu gostaria de fazer, que já nem 

sei mais se eu vou fazer, que não sei se vai ser muito útil. (...) tá sendo muito 

tenso porque eu não sei se eu tô me fazendo entender, se é uma ideia muito 

louca, se não tem nada a ver o que eu tô fazendo,  se eu tô viajando,  mas eu 

não tô sentindo apoio, entendeu? Eu não tô sentindo que minha ideia, pelo 

contrário, até agora eu senti que durante o projeto, durante esse último 

módulo que a minha ideia é uma coisa que não faz sentido, que não é 

apropriada, que não tem nada a ver e aí eu não sei mais o que eu vou fazer de 

monografia. (Pietra) 

 

 Ao entrevistar essa participante pela primeira vez, após a entrega do projeto de 

pesquisa, notei que ela estava muito tensa com todo o processo, pois sentia dificuldade de 

fazer com que os outros compreendessem o que ela gostaria de pesquisar. Pietra até sabia o 

tema que gostaria de abordar – adaptação de material didático –, mas não estava conseguindo 

ser clara e objetiva, conforme se espera de um pesquisador ao formular sua pergunta. 

 Após entregar a monografia, encontrei-me com Pietra novamente e ela relatou: 

 

Excerto 17 

Primeiro vou falar do projeto. O projeto foi muito difícil, porque o que eu 

queria fazer não saiu exatamente o que eu queria, porque era um assunto 

muito complicado. (Pietra) 

  

Mesmo depois de ter finalizado e entregue o trabalho, Pietra reconhece o quanto foi 

difícil escrever o projeto, pois teve dificuldade em definir a questão de pesquisa. Na verdade, 

não consigo compreender o porquê de Pietra comentar que seu trabalho não saiu exatamente 
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como ela queria, uma vez que gostaria de trabalhar com adaptação de material didático e foi 

isso que fez. Pode até ser que essa queixa seja pelo fato de ter imaginado ou estipulado, como 

ideal, adaptar um livro inteiro, porém isso não é cabível em uma monografia. Assim, sua 

orientadora pediu-lhe que adaptasse apenas uma unidade do livro. Além disso, Pietra diz que 

o assunto é complicado, mas não menciona em que sentido é complicado, ou em que aspecto 

o resultado se distancia do idealizado. Novamente, vejo uma dificuldade da participante 

quanto a falar sobre o que anseia discorrer. Nisso, vejo uma dificuldade para interpretar o 

contexto, para interpretar o que a provoca a pesquisar e para se posicionar sobre isso.  

 Outra situação que pode gerar a tensão Interpretação e Apropriação é que, se o 

pesquisador não estiver familiarizado com o que se espera de uma pergunta de pesquisa e se 

suas ideias não estiverem claras, ele terá de formular a questão várias vezes até que ela fique 

clara, objetiva e aceitável para uma monografia, ainda que essa pergunta volte a ser 

modificada no decorrer da coleta e análise dos dados. Antonella e Paola relatam sobre isso: 

 

Excerto 18 

Bom, foi difícil a escolha da pergunta, porque você elabora de várias formas 

que você quer clareza e o meu objetivo ele sempre esteve bem traçado. A 

minha angústia é realmente, era com a escolha do livro didático. (Antonella) 

 

(...) eu já formulei mais de uma vez, já fiz a pergunta, estou no percurso. A 

(nome da professora dos módulos Metodologia de pesquisa em sala de aula 

e Multiplicações e construção contínua do conhecimento) vai agora analisar 

a minha nova pergunta que eu tive que refazer da semana passada para cá. 

(Paola) 

 

 Ambas demonstram o trajeto que deve ser percorrido para que sua pergunta de 

pesquisa tenha clareza. 

 Já em relação à estrutura, tanto do projeto quanto da monografia, há uma professora-

aluna que relata: 

 

Excerto 19 

Comecei a iniciar o pré-projeto e desenvolvi o pré-projeto em cima disso, as 

relações interpessoais, a motivação. Essa é a minha pergunta de pesquisa: 

como que está a atual situação na sala de aula das relações interpessoais, 

professor-aluno, aluno-aluno, motivação, interação. Então, fui 

desenvolvendo o pré-projeto. Pra montar ele foi bastante complicado, fiquei 

bastante tensionada, deu muito trabalho porque a gente não sabia fazer 

aquele trabalho porque é uma minimonografia, então a gente, eu trabalhei 

bastante, me esforcei muito, foi difícil redigir, era uma coisa pequena, mas 

mesmo assim foi muito difícil redigir tudo. A gente não sabia o que colocar 

onde e tal, então foi complicado, mas aí eu consegui terminar, mas o que 

pega mais é a metodologia. Essa é que emperra um pouco, que a gente não 

sabe trabalhar com os instrumentos, a gente não sabe organizar os 

instrumentos, a gente não sabe como foi fazer aqueles termos lá de como é 
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que fala? Esqueci o nome. Termo de consentimento. A gente tem que 

elaborar esse termo, então tudo isso dá muito trabalho. (Giulia) 

 

Segundo Barros e Lehfeld (1990/2006, p.36), “todo projeto de pesquisa (...) serve 

como um instrumento ao cientista, auxiliando-o na distribuição de seus recursos (...)”. Esse 

instrumento apresenta regras que dizem respeito à sua estrutura, bem como ao seu 

vocabulário, que, como expresso no item 2.2 na seção de fundamentação teórica, servem-nos 

à organização formal das intenções de pesquisa a serem expandidas posteriormente na 

monografia propriamente dita. Para Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2005, p.14), a 

escrita do projeto de pesquisa envolve a capacidade de “planejamento, tanto da organização 

global quanto dos conteúdos”. Para que isso ocorra, é preciso que o pesquisador esteja ciente 

a respeito de como desenvolver seu projeto, e saiba escrevê-lo. 

 No excerto apresentado, a professora-aluna Giulia relata que não sabia o que fazer. 

Essa fala de Giulia é bastante detalhada e revela que a professora-aluna encontrava-se perdida 

durante a escrita do projeto. De certo modo, pode-se inferir que ela permanece assim durante 

a escrita da monografia. Giulia relata que não sabia o que escrever em cada seção de seu 

projeto e até misturou o termo de livre consentimento – parte da documentação obrigatória 

para a submissão do trabalho ao Comitê de Ética – com a organização dos instrumentos de 

coleta de dados. Além disso, uma das questões que me fez refletir está relacionada ao fato de 

que, ao descrever sua vivência, Giullia fala na primeira pessoa do plural, mostrando não ter 

sido a única a passar por isso. Ela não era a única que não sabia escrever “aquele trabalho” 

ou não sabia “o que colocar onde”, mas, curiosamente, a única a ter manifestado claramente 

essa dificuldade em seu relato.  

Outra questão instigante, aos meus olhos, foi o uso do vocábulo “minimonografia”. Ao 

utilizar essa palavra, é possível interpretar que Giulia compreende ou percebeu a relação entre 

o projeto de pesquisa e a monografia. 

 Já em relação ao Comitê de Ética, os professores-alunos relatam o que segue. 

 

Excerto 20 

A questão da plataforma brasil foi algo um pouquinho complicado porque a 

gente tinha informações diversas. Falava com alunos que já tinham passado 

por esse preenchimento, te davam algumas orientações, ai vinha outro e 

falava outra coisa. Então isso foi realmente uma das questões que gerou uma 

certa tensão (...). Por um certo ponto, eu tive vontade quase de desistir da 

linha que eu estava indo, só para não trabalhar com pessoas, para poder me 

livrar da plataforma. (Clarissa) 

 

Agora, uma coisa que deu uma complicação muito grande e acho que não 

podia sair do último módulo sem terminar é a parte do comitê de ética. O 

comitê de ética deu um trabalho muito louco. Eu não conseguia fazer, a 
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Carmela teve que me ajudar, nós nos reunimos vários sábados na casa dela 

pra ajudar. Foi terrível. Eu acho que a gente não devia sair do último módulo 

sem que a professora conferisse se todo mundo tinha terminado a plataforma 

brasil, preenchido todas as páginas até chegar no final, com todos os 

documentos. Porque havia documentos que não dependia da gente. Dependia 

da professora (nome de sua orientadora), da professora (nome da 

coordenadora do curso de especialização) assinar. Então era uma coisa 

assim, desgastante, já o nosso trabalho na escola, mais os finais de semana 

na monografia e a plataforma brasil foi de enlouquecer qualquer um. Não foi 

fácil. (Giulia) 

 

No Brasil, qualquer pesquisa que pretender coletar dados com pessoas deve ser 

submetida ao Comitê de Ética, juntamente com toda a documentação necessária, para a 

possível aprovação da pesquisa. Caso o projeto não seja aprovado, o pesquisador não está 

autorizado a coletar os dados.  

A submissão do projeto de pesquisa e o preenchimento de todos os formulários 

requeridos é realizado por meio de um site denominado Plataforma Brasil. Esta é uma 

plataforma unificada que contempla desde pesquisas na área da saúde até pesquisas na área da 

Linguística Aplicada, por exemplo. Por ser um sistema unificado, nem todos os campos do 

formulário devem ser preenchidos por todas as áreas. Além disso, as regras dos documentos 

necessários variam com frequência e observa-se que certos critérios de análise para a 

aprovação podem variar, não seguindo um padrão. Em outras palavras, é comum ouvir casos 

de pessoas que seguiram as mesmas orientações de outras, e uma pesquisa foi aprovada e 

outra não.  

Os professores-alunos que desejam coletar dados com alunos, professores e 

coordenadores, por exemplo, também devem submeter seus trabalhos para aprovação. Essa é 

uma etapa bastante tensa, tanto para os professores-aluno quanto para as formadoras. De 

tempos em tempos, elas conversam entre si sobre esse assunto, para esclarecerem as dúvidas. 

Pela quantidade de trocas de e-mails, por perceber que o preenchimento dessa plataforma 

causa estranhamento a muitas formadoras, e para não correr o risco de que comentassem 

somente esse problema, solicitei que, ao escreverem o relato, não levassem em consideração a 

Plataforma Brasil. No entanto, não fiz essa objeção aos professores-alunos, pois quis perceber 

se essa questão aparecia em seus relatos e como eles encaravam essa burocracia. 

 Clarissa, em seu relato, destaca as diferenças entre as informações. Além disso, revela 

que quase mudou o foco de sua pesquisa para evitar coletar dados com pessoas e para fugir da 

burocracia. Isso foi o que mais me chamou à atenção: o quanto a burocracia pode desanimar e 

atrapalhar o pesquisador. 

 No relato de Giulia, fica bem claro, a meu ver, que a Plataforma Brasil não oferece 

formulários simples de se preencher; além de desgastar o pesquisador, toma-lhe mais tempo. 
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Depois de inscritos no curso é que os professores-alunos tomam conhecimento sobre a 

exigência de submissão ao Comité de Ética para conseguirem realizar suas pesquisas e 

questionam a orientação que recebem sobre esse preenchimento. 

Resumindo, a tensão Interpretação e Apropriação pode emergir de uma imaturidade 

acadêmica por parte dos professores-alunos, de uma dificuldade para interpretar e apropriar-se 

de  teorias, relacioná-las aos seus objetivos profissionais e acadêmicos, como, por exemplo: o 

que, afinal, envolve as ações de pesquisar? e o que envolve suas próprias pesquisas?  

 

 

4.2   Tensões Durante a Orientação 

 

 Na subseção 4.1, informo que considero o projeto de pesquisa como parte constituinte 

do processo de elaboração da monografia. Nesta subseção, informo que também considero a 

orientação como parte do processo em questão, uma vez que é nela que ocorre a interação 

entre professor-aluno e seu orientador e essa interação pode contribuir para que haja mais ou 

menos tensões durante o processo. Assim, para compreender melhor o processo de elaboração 

da monografia, fez-se necessário olhar também para as formadoras.  

 Retomo a definição de Berry (2007, p.32) sobre tensão: 

 

The notion of tensions is intended to capture the feelings of internal turmoil 

that many teacher educators experience in their teaching about teaching as 

they find themselves pulled in different directions by competing concerns, 

and the difficulties for teacher educators in learning to recognize and manage 

these opposing forces. 

 

Para a autora, a tensão durante o processo de formar professores está diretamente 

relacionada ao formador, não dando voz ao professor em formação. Olhando para os dados 

das formadoras do curso de especialização pesquisado para esta dissertação, foi possível 

encontrar a primeira tensão classificada por Berry (2007, p.32), Partilha e Crescimento, 

conforme as interpretações a seguir. 

 

 

 

4.2.1   Partilha e Crescimento 

 

 Segundo Berry (2007, p.60), a tensão Partilha e Crescimento é um exemplo 

relacionado a encontrar o equilíbrio entre a aplicabilidade e o valor de diferentes formas de 
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conhecimento. Ainda, segundo a autora, uma das situações que gera essa tensão é a 

contradição entre a intenção do formador e o modo como o professor em formação vivencia 

essa intenção. Sendo o objetivo do referido curso de especialização promover a reflexão e a 

reconstrução da prática, parece-me contraditório, por exemplo, escrever no lugar do 

professor-aluno, uma vez que a incapacidade de escrita deste sobre seu próprio trabalho 

envolve também a dificuldade de refletir sobre o que está pesquisando. 

 Ao analisar os relatos escritos pelas formadoras, percebi que todas as dificuldades 

apontadas por elas – leitura, escrita, comprometimento, questão de ética, tempo, falta de 

autonomia e noção sobre o que é um trabalho acadêmico – estão relacionadas à discrepância 

entre o que elas esperam de seus orientandos e como realmente eles vivenciam o processo de 

elaboração da monografia. 

 Vejamos o excerto, a seguir: 

  

Excerto 21 

(...) redação, ou seja, colocar as ideias no papel, escrever. Na maioria das 

vezes, não dá para entender o que eles querem dizer. Falta muito para uma 

redação razoável. Tal situação obriga o orientador a escrever no lugar do 

aluno, pelo menos no início, para deixá-lo deslanchar depois. Todavia, 

confesso que mesmo dando o pontapé inicial, eles se atrapalham demais, 

obrigando-nos a continuar escrevendo por eles ou abaixando o nível daquilo 

que queremos.  (Charlotte) 

 

Algumas alunas deixam para a última hora a versão final da monografia. 

Somem e depois voltam para terminar. Com isso, não dá tempo de idas e 

vindas, o que é normal quando se escreve um trabalho acadêmico em curso 

de especialização. Durante minha leitura, nos últimos anos, acabo re-

escrevendo várias partes, resultando assim em um texto final “em co-

autoria”. (Lauren) 

 

 Além de mostrar a dificuldade que os professores-alunos apresentam, e escrever, 

afirmando que é difícil entender o que eles escrevem, Charlotte revela que escreve, no início, 

para mostrar ao orientando como deve ser feito, com o objetivo de dar um exemplo para que 

ele saiba seguir dali em diante. O problema é que, em muitos casos, isso não ocorre apenas no 

início. Charlotte e Lauren comentam que, em alguns casos, nem dando essa ajuda o professor-

aluno conseguiu escrever e, com isso, a orientadora ou escreveu o trabalho para o orientando 

ou baixou o rigor dos critérios. Em que medida ambas as ações realizadas contribuem para o 

desenvolvimento do professor-aluno em formação contínua, e até para o próprio curso? 

 Pode ser que tais ações sejam prejudiciais tanto para o professor-aluno quanto para o 

curso, pois, se por um lado o professor-aluno não se desenvolve, por outro as formadoras 

ficam sobrecarregadas, fazendo mais do que realmente deveriam, além de, provavelmente, 

viverem um conflito interno decorrente disso. Afinal, sabem que pensar com é diferente de 
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realizar uma tarefa que é do outro, e correm o risco de gerar reprodução ao invés de 

apropriação.  

 Outra questão que contribui para a existência dessa tensão é a dificuldade dos 

professores-alunos para expressarem suas ideias. Amber fala sobre isso: 

 

Excerto 22 

Digo a eles que mesmo que o orientando cite fulano, sicrano e beltrano - o 

que não deixa de ser uma reprodução dos pensamentos de outros -  é preciso 

que o aluno faça ouvir a SUA voz... Eles apresentam uma enorme 

dificuldade em se expressar e em interpretar conceitos. (Amber) 

   

 Outra questão abordada pelas formadoras é a questão da linguagem utilizada pelos 

professores-alunos, durante a escrita, e aspectos linguísticos como coesão e coerência, 

essenciais a qualquer gênero textual. Lauren e Scarlett comentam sobre isso: 

 

Excerto 23 

(...)linguagem utilizada ( há certa informalidade) e problemas de coesão e 

coerência (principalmente em relação aos parágrafos, quando trazem 

citações de autores, na parte da fundamentação teórica, por exemplo).  

(Lauren) 

 

Há problemas com uso de palavras e escolhas lexicais não usuais no registro 

formal que a gente precisa também ensinar (...). Há problemas de coesão, 

coerência que eles não entendem. Na verdade é conhecimento de língua 

portuguesa. Para muitos corrijo várias vezes e acabo escrevendo boa parte do 

trabalho.  (Scarlett) 

 

 Ambas as formadoras afirmam que faltam conhecimentos de língua portuguesa 

considerados básicos. É o caso, por exemplo, da coesão e coerência. Além disso, essas 

formadoras revelam que falta domínio, por parte dos professores-alunos, de uma linguagem 

formal, esperada no gênero monografia. Scarlett também revela escrever parte do trabalho de 

seus orientandos. 

 Analisando o relato das formadoras, deparei-me com a realidade de que algumas 

partes das monografias entregues ao final do curso de especialização pesquisado eram escritas 

pelas formadoras, fato que parece ir de encontro ao objetivo do curso, que é promover a 

reflexão e dar a oportunidade de contribuir para o repensar a prática e a formação dos 

professores-alunos. Essa realidade leva-me novamente a pensar sobre o ideal na promoção da 

reflexão: construir em lugar do outro ou construir junto com o outro? 

Já em relação ao tempo, as formadoras relatam que o cronograma realizado no projeto 

de pesquisa não é cumprido e os professores-alunos acabam não sabendo se organizar, 
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realizando a monografia às pressas. As formadoras Lauren e Scarlett comentam sobre essa 

questão. 

 

Excerto 24 

Algumas alunas deixam para a última hora a versão final da monografia. 

Somem e depois voltam para terminar. Com isso, não dá tempo de idas e 

vindas, o que é normal quando se escreve um trabalho acadêmico em curso de 

especialização. Durante minha leitura, nos últimos anos, acabo re-escrevendo 

várias partes, resultando assim em um texto final “em co-autoria”. (Lauren) 

 

Outo problema é que mesmo com cronograma  eles não o seguem e o trabalho 

acaba sendo feito de última hora, obrigando a gente a ter que escrever boa 

parte do trabalho para que ele tenha sentido e possa ser entregue no tempo 

hábil. Na verdade não consigo deixar só por conta deles, pois  é difícil de sair. 

(Scarlett) 

 

 Lauren afirma que algumas de suas orientandas deixaram a escrita da monografia para 

a última hora, o que impediu que fosse realizado o trabalho de idas e vindas desses textos. Ou 

seja, o pesquisador / professor-aluno escreve sua monografia e a envia para seu orientador; 

este a corrige e responde, apontando correções para que o pesquisador refaça o que precisa ser 

mais bem explicado. Esse movimento é realizado até o momento em que o orientador 

considerar bom o trabalho. Além disso, esse movimento de idas e vindas do texto 

monográfico influencia na reflexão, já que o ato de reescrever o trabalho nos coloca a 

repensar o já escrito, reorganizando-o, ampliando-o, ou mesmo problematizando-o. Já, se a 

monografia tiver sido escrita de última hora, não haverá tempo hábil para esse movimento. 

Por conta disso, as formadoras acabam reescrevendo as partes que precisam ser corrigidas.  

 Intrigou-me a fala de Scarlett, ao dizer: “o trabalho acaba sendo feito de última hora, 

obrigando a gente a ter que escrever boa parte do trabalho”. Destaquei a palavra obrigando, 

pois foi ela que me chamou à atenção para refletir: será que é papel da formadora escrever no 

lugar do professor-aluno, de modo que ele entregue o trabalho no prazo? Será que isso é uma 

obrigação das formadoras? Até que ponto elas refletem sobre isso? 

 Vejamos o excerto a seguir: 

 

Excerto 25 

Eu diria que as maiores dificuldades que tenho nas orientações estão 

relacionadas à falta de dedicação e empenho dos orientandos em fazer as 

atividades que proponho para escrever a monografia. Muitos não se dedicam 

como deveriam ao trabalho de escrever e, quando resolvem organizar sua vida 

pessoal e efetivamente escrever, há pouco tempo para isso. Isso por vezes me 

sobrecarrega, pois tenho que ler vários trabalhos com muita atenção e em 

tempo hábil para enviar a eles para que os refaçam. Quando estamos próximos 

do prazo de entrega da monografia, então, tudo isso fica ainda pior: um dos 

meus orientandos, por exemplo, ficou meses sem me enviar esboços do 
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trabalho e sem dar notícias; ele voltou a me contatar somente no final de 

dezembro de 2014. No fim do dia 14 de fevereiro de 2015 (um sábado!!), ele 

me enviou a versão "final" do trabalho para que eu a lesse e enviasse para ele 

a versão corrigida - sendo que o prazo para a entrega é o dia 19 desse mês. 

Conclusão: eu tive que ler o trabalho dele durante o domingo, dia da semana 

que geralmente reservo para descansar um pouco. Sorte que ele escreve muito 

bem e que tive poucas coisas para sugerir como mudanças. (Madison) 

 

 Nesse excerto, Madison inicia apontando a falta de dedicação do professor-aluno, mas, 

em seguida, já destaca a falta de organização do tempo e conta uma situação ocorrida com um 

de seus orientandos. Assim como Lauren, Madison também relata o fato de seu orientando 

sumir durante um período e retomar o contado apenas perto do prazo de entrega da 

monografia. Com o relato de Madison, também é possível perceber o quanto a falta de 

organização de tempo afeta o formador. Ela menciona que teve que trabalhar em um domingo 

para poder enviar o trabalho corrigido ao seu professor-aluno. Assim, pode-se dizer que se o 

cronograma tivesse sido cumprido, a reta final não seria conturbada e haveria uma tensão a 

menos durante o processo de elaboração da monografia.  

 Um dos possíveis motivos para que haja uma força geradora referente ao tempo, na 

visão das orientadoras, é a falta de comprometimento dos professores-alunos, que pode 

ocasionar, também, uma falta de comunicação, casos em que os professores-alunos somem 

durante o percurso, conforme citado. Emma, no excerto abaixo, reforça: 

 

Excerto 26 

Ao longo do ano eu faço encontros presenciais, uma vez por mês. Marco 

sempre com antecedência e com todos no mesmo dia, lá na (nome do local 

onde o curso é ministrado) mesmo. Alguns momentos de tensão também são 

com os problemas de comunicação, e falta de comprometimento dos alunos. 

Muitas vezes cheguei a esperar alunos que não apareceram e nem deram 

notícia. Isso para mim é bem irritante, quando o aluno não entra com 

contato. O problemas de comunicação para mim é um dos mais sérios. Já 

tive vários alunos que sumiram durante o ano, não vieram às orientações e 

apareceram no final do ano dizendo que queriam fazer a monografia ou que 

já tinham feito.  (Emma) 

 

 No relato da formadora Emma, é possível perceber que há professores-alunos que não 

cumprem seu papel de pesquisador, não aparecendo nas orientações. Acredito que o pior não 

é deixar de ir a alguma orientação, pois, afinal, certos imprevistos acontecem; é preciso, no 

entanto, avisar o orientador, pois ele também tem seus compromissos. Scarlett também relata 

a respeito disso:  

 

Excerto 27 

Marco encontros com eles via email. Nem sempre funciona, pois muitos não 

aparecem na orientação e dão vários motivos para a ausência. Há sempre 
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problemas de várias ordens.  Peço escrita e vou corrigindo. Nem sempre 

funciona, pois eles não entendem muitas vezes as correções. Aí faço 

orientações sobre o texto escrito explicando o que eles escreveram e o que 

aquilo quer dizer. (Scarlett) 

 

 Scarlett revela que tenta fazer a orientação de diversas maneiras, por meio de 

encontros presenciais ou por escrito, corrigindo o trabalho, mas, segundo essa formadora, suas 

estratégias nem sempre funcionam, ora devido à ausência das orientações presenciais, ora 

pelo foto dos professores-alunos não compreenderem as correções apontadas em seus textos. 

 Conforme o excerto seguinte, a leitura é outra questão que aparece nessa tensão. 

 

Excerto 28 

As leituras ainda são poucas, menos do que o esperado e necessário, mesmo 

que sejam indicadas as pesquisas e locais de busca. (Lauren) 

 

 Essa formadora mostra que, na realidade do curso, os professores-alunos leem menos 

do que se espera de um pesquisador e essa falta de leitura não decorre da falta de orientação 

quanto às fontes bibliográficas. A importância das leitura em uma monografia relaciona-se ao 

fato de que é por meio delas que o pesquisador entra em contato com a linguagem acadêmica, 

com a própria estrutura do trabalho em si e com o conteúdo que será abordado, de modo a 

apropriar-se dos fundamentos teóricos. Assim, as leituras constituem o pesquisador, 

contribuindo para sua formação como tal. Consequentemente, na visão do orientador, durante 

o processo de elaboração da monografia é necessário que o pesquisador leia demasiadamente 

materiais com foco em sua pesquisa. 

 Já Amber ressalta suas dificuldades durante a orientação, quanto à leitura, indicadas a 

seguir. 

 

Excerto 29 

Ajudá-los, durante a discussão das leituras, a selecionar  e a interpretar 

conceitos relevantes, distinguindo-os dos não relevantes ; Garantir que leiam 

e entendam as leituras selecionadas. (Amber) 

 

Parece-me importante refletir sobre o controle que se pode ter ou exercer sobre a 

leitura do outro. Além do desejo de fazer com que os professores-alunos leiam, a tensão 

parece estar presente também pela dificuldade que eles sentem para interpretar o que leem e 

para distinguir quais informações são relevantes para suas  pesquisas. Mais uma vez, isso 

mostra que falta familiaridade do professora-aluno com a esfera científica. Por outro lado, isso 

deixa em evidência o conflito vivido pela formadora diante de um repertório que não foi 

construído.  
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 Outra questão manifestada pelas formadoras é a pouca autonomia por parte dos 

professores-alunos. Conforme anteriormente apontado, a função do orientador é guiar seu 

orientando, dar suporte para que este amadureça cientificamente / academicamente, porém 

alguns orientandos tornam-se dependentes, não conseguindo ter autonomia em sua pesquisa. 

Essa questão está presente nos excertos de Madison e Emma, a seguir. 

 

Excerto 30 

Por fim, outra dificuldade que encontro é a falta de autonomia que alguns 

orientandos encontram para fazer as coisas sozinhos. Muitos esperam que nós, 

orientadoras, façamos tarefas que eles próprios devam fazer. Sei que você 

pediu para não escrever sobre a plataforma Brasil, mas o que vou escrever 

ilustra como exemplo isso: Enviei aos meus orientandos um arquivo com um 

manual sobre o preenchimento da plataforma. Por inúmeras vezes já me 

pediram que eu mesma faça o preenchimento dos dados e envie os 

documentos – quando na verdade isso é tarefa do pesquisador, não do 

professor orientador. Um dos orientandos, inclusive, chegou a enviar sua 

senha pessoal para que eu acessasse a página da plataforma e checasse se 

estava tudo correto! (Madison) 

 

Têm dificuldade de entender o quê devem ler, como pesquisar bibliografia. 

Muitos alunos ficam muito dependentes do que o orientador vai pedir para 

eles fazerem, não tem iniciativa. Isso fica bem marcante nos primeiros 

encontros. (Emma) 

 

 Madison relata, abertamente, um exemplo próprio da pouca autonomia de seus 

orientandos e até mesmo a falta de bom senso. Como já mencionei, o orientador acompanha o 

desenvolvimento do trabalho, mas existem limites a esse respeito. É ideal que tanto orientador 

quanto orientando saibam o que envolve o processo de elaboração da monografia e qual é o 

seu papel durante esse processo, para que um não ultrapasse os limites do outro. A ciência 

sobre esses papéis é adquirida com a prática e com a compreensão de que o outro também é 

um ser humano com atividades profissionais a serem cumpridas e outras atividades fora do 

trabalho, embora tenha se proposto a ministrar/cursar a especialização.  

  A formadora Emma reforça a dependência que existe na relação orientador-

orientando, ao dizer que seus orientandos não têm iniciativa nem para escolher uma 

bibliografia. Destaca-se aí uma questão: como exigir que um professor-aluno saiba selecionar 

referências bibliográficas se ele não domina esse repertório? E mais: o que é preciso ser feito 

para que esses professores-alunos adquiram autonomia científica?  

 Outra questão que parece estar relacionada à tensão Partilha e Crescimento é a falta de 

conhecimento dos professores-alunos sobre o que é pesquisar, ou melhor, falta de 

conhecimento prévio sobre a esfera científica. Essa questão aparece no excerto seguinte. 

 

Excerto 31 
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Ajudar os alunos a entender o que é pesquisar e a delimitar problemas de 

pesquisa; Ajudá-los a planejar o trabalho antes de começar a escrevê-lo; 

Ajudá-los a estabelecerem distinção entre pesquisa bibliográfica e métodos 

de pesquisa a estrutura do trabalho científico. (Amber) 

 

Acho que quando começamos a orientar os alunos novos os grandes desafios 

e tensões que tenho são em relação à falta de noção dos alunos sobre o quê 

querem pesquisar e o quê precisam fazer. Depois de um ano de curso às 

vezes tenho a sensação de que não ficou nada para eles, ou ficaram coisas 

muito vagas. É como se fossem começar agora um novo curso e não uma 

continuidade natural dos módulos que acabaram de fazer. (Emma) 

 

Ainda falta “maturidade acadêmica” do que seja uma pesquisa.  Elas podem 

ser boas professoras, acredito que sejam, mas não foram acostumadas a 

serem pesquisadoras.  Elas têm experiência, mas não trazem essa experiência 

para a pesquisa, para o trabalho. (Lauren) 

 

Uma dificuldade é fazer análise de dados. Essa é uma parte difícil e 

geralmente acho que os trabalhos ficam um pouco a desejar nessa parte. O 

que tento fazer é ajudar para que pelo menos alguma interpretação apareça 

nesse capítulo. (Scarlett) 

 

 Conforme mencionado na fundamentação teórica, a análise dos dados é o cerne da 

pesquisa (SEVERINO, 2002, p.152). Assim, acredito ser possível concluir que, se os 

professores-alunos apresentam dificuldade em analisar os dados, consequentemente, poderão 

apresentar dificuldade em pesquisar. Além disso, por meio do relato da formadora Scarlett, 

vejo que o trabalho que está sendo entregue ao final do curso não segue os padrões exigidos 

para a elaboração da monografia, sem contar o fato de que há aí um problema de consciência 

do pesquisador relacionado à real intenção de contribuir para o contexto investigado. 

 Já em relação a questões éticas temos: 

 

Excerto 32 

(...) para muitos falta ética e MUITA. Jogam com todas as “pedras que 

possuem para ganhar o jogo”. Querem acabar custe o que custar e nem 

pensam na qualidade daquilo que estão construindo. Vai assim mesmo!! 

(Charlotte) 

 

 É possível interpretar duas questões com base nesse excerto. Ao dizer “jogam todas as 

pedras que possuem para ganhar o jogo”, Charlotte afirma haver orientando que falta com a 

ética, praticando algumas das ações citadas acima, para conseguir entregar a monografia. A 

segunda questão diz respeito à qualidade das monografia e pode estar diretamente ligada aos 

objetivos do pesquisador. De acordo com Charlotte, pode-se concluir que o maior objetivo 

dos professores-alunos é entregar a monografia para receberem o título de especialistas e que 

elaborar um bom trabalho não faz parte desse objetivo. Uma das razões que move um 

pesquisador a se dispor a realizar uma pesquisa é o fato de poder contribuir para o 
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crescimento de sua área de estudo, mas parece-me que eles não têm a consciência de que 

podem fazer a diferença com suas pesquisas; ou até apresentam essa consciência, mas perdem 

os ânimos, devido às tensões vivenciadas ao longo do percurso. A única coisa que querem é 

terminar a monografia, não importando se está boa ou não.  

 Já as formadoras Amber e Emma, apontam a problemática do plágio. 

 

Excerto 33 

Gasto muito tempo verificando e apontando aos alunos a existência de plágio 

nos trabalhos. (Amber) 

 

Questões de plágio, cópia, também sempre geram muitas tensões. Já fui 

chamada algumas vezes por colegas para administrar algumas tensões entre 

professor e alunos sobre esssas questões. (Emma) 

 

 Com os relatos dessas duas formadoras, impossível olvidar a presença do plágio nessa 

construção e com o qual elas precisam lidar. Seria interessante refletir e buscar entender a 

razão dessa prática, utilizada por alguns professores-alunos, e problematizar as consequências 

tanto do plágio quanto de outras atitudes que vão na contramão dos rigores que regem a esfera 

acadêmica e são prejudiciais ao desenvolvimento ético e específico do pesquisador. Ao 

refletir sobre os dados, vejo que o desconhecimento a respeito do que é pesquisar e de como 

escrever uma monografia é um dos motivos para essa prática.  

 Por fim, para encerrar esta subseção, apresento a voz da formadora Scarlett, no excerto 

a seguir. 

  

Excerto 34 

Apesar do que narro aqui, acho que tento incentivar os alunos dizendo que o 

trabalho está melhorando e ficando cada dia melhor e que eles estão 

melhorando e o trabalho também. Não sei se eles sentem isso, pois muitas 

vezes o trabalho tem tanta correção que acho que ficam desanimados com o 

que veem e os elogios, acho que não funcionam como eu gostaria. (Scarlett) 

 

Acho que as tensões são criadas primeiro por questões relativas ao que eu 

como professora espero deles e eles por talvez acharem que não seria preciso 

tanto, ou acharem que é muito o que espero  ou por de fato  não saberem o 

que fazer e não conseguirem captar o que é preciso fazer.  Isso parece estar 

refletido no fato de eu fazer correções e na maior parte das vezes eles não 

entenderem por que aquela correção, mesmo explicando que pode ser, por 

exemplo, um problema de escolha lexical não adequada para o gênero 

monografia, ou mesmo quando tendo explicar questões de que os textos não 

têm coesão e coerência. Para eles mesmo que eu explique parafraseie o que 

escreveram eles não conseguem entender e continuam insistindo que o que 

escreveram não é aquilo. (Scarlett) 
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Esses dois trechos exemplificam, para mim, de modo claro, a tensão Partilha e 

Crescimento. Além da discrepância entre professor-aluno e formadora, há, também, falha no 

modo de partilhar. A formadora busca partilhar, mas não é compreendida. A partir de todos os 

excertos acima, acredito que seja possível perceber que há duas linguagens: a linguagem das 

formadoras e a linguagem dos professores-alunos. Assim, as formadoras não compreendem os 

professores-alunos e vice-versa, fazendo com que não haja, ao certo, partilha. 

Resumindo, a partir das interpretações realizadas nesta subseção, pode-se concluir que 

a tensão manifestada pelas formadoras em relação à orientação foi Partilha e Crescimento 

(BERRY, 2007, p.32).  

 

 

4.3   Reflexões Sobre as Tensões 

 

 Analisando as tensões manifestadas nos dois momentos diferentes que constituem o 

processo de elaboração da monografia, percebe-se que algumas questões que podem provocar 

tensões se repetem tanto no relato dos professores-alunos como no relato das formadoras, 

como é o caso da escrita, da leitura e do tempo. Essas questões, no entanto, são vistas de 

ângulos diferentes e por isso indicam significados diferentes. Ao manifestar problemas quanto 

à escrita, os professores-alunos abordam a dificuldade de escrever academicamente, de 

apropriar-se dos termos técnicos, indicando haver falta de familiaridade com o gênero 

monografia e, consequentemente, com a esfera científica. Já na visão das formadoras, estas 

reforçam, de certo modo, tais dificuldades, mas vão bem além, quando assumem que, por falta 

de conhecimento e de comprometimento dos professores-alunos, acabam escrevendo partes da 

monografia para eles. 

 Em relação à questão do tempo, os professores-alunos relatam a respeito da 

dificuldade de conciliar o tempo de dedicação da pesquisa com sua jornada de trabalho e com 

sua vida pessoal. Já as formadoras manifestam essa tensão relatando a falta de 

comprometimento, dedicação e comunicação da maioria dos professores-alunos, revelando, 

ainda, que alguns somem durante o processo. 

 Quanto à leitura, os professores-alunos dizem que essa força geradora ocorre devido à 

grande quantidade de leitura exigida, fazendo com que alguns se percam e outros fiquem 

angustiados por não conseguirem dar conta de ler tudo, em função, também, de sua exaustiva 

jornada de trabalho. Já para as formadoras, os professores-alunos não leem a quantidade 

necessária de textos/artigos científicos esperada para a realização de uma monografia e, além 

disso, apresentam dificuldade para interpretar aquilo que leem.   
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 Analisando e refletindo sobre os dados coletados para esta pesquisa, observo que os 

professores-alunos, de modo geral, não estão preparados para realizar uma monografia. 

Conforme foi dito diversas vezes, ao longo desta dissertação, a escrita de uma monografia 

exige a familiarização e o cumprimento de regras inerentes a esse gênero. Quando se tem 

repertório insuficiente, quando não se está familiarizado com esse gênero, elaborá-lo torna-se 

um obstáculo. O trabalho, quando não abandonado, acaba realizado por outras pessoas e parte 

dele chega a ser escrito pelas próprias formadoras que, por sua vez, são “sugadas” pelo curso, 

tendo de lidar com questões que vão muito além da proposta do curso que ministram, seja  em 

relação às suas ações durante a orientação das monografias, seja lidando com uma espécie de 

frustração, como parece ser o caso expresso nas palavras de Scarlett nos dois últimos excertos 

apresentados. Sem contar que muitas dessas formadoras estão vinculadas a outros contextos, 

algumas orientam trabalhos de graduação, outras também de mestrado e de doutorado.  

Essas questões me levam a refletir sobre em que medida o curso de especialização em 

questão está cumprindo seu objetivo de promover a reflexão e contribuir para a melhoria da 

formação dos professores de inglês da rede pública; o que cada um dos envolvidos com o 

curso deve fazer para que as lacunas sejam minimizadas; que tipo de repertório um professor-

aluno deve ter para concluir o curso e receber o título de especialista; e, por fim, do que as 

formadoras devem se despir para contemplar o universo do professor-aluno e construir essa 

formação a partir do que ele traz.  

 Para encerrar minhas reflexões a respeito das tensões manifestadas pelos professores-

alunos e pelas formadoras durante o processo de elaboração da monografia, trago a voz de 

três professores-alunos. 

 

Excerto 35 

Eu acho que as dificuldades, é mais não sei. Eu tinha mais no sentido da 

análise, mas eu to vendo... tem que ler. Você não lê. Eu pelo menos li, tô 

lendo vários livros do B... eu achei muito bom... do Bortoli. Então, você 

lendo, você esclarece muita coisa. Eu tinha dúvida como analisar e agora 

esse módulo tá sendo bom porque a (nome da formadora dos módulos 

Metodologia de pesquisa em sala de aula e Multiplicação e construção 

contínua do conhecimento) já tá dando  um caminhamento pro sumário. Aí 

eu acho que já tá meio passo andado. Então assim... não tem assim... por 

enquanto assim... não tenho grandes, mas a maior, a parte mais... 

fundamentação teórica que eu acho que confundi um pouquinho. Só nesse 

sentido e a categorização da análise, mas agora já tá mais...pelo menos pra 

mim já tá mais encaminhado.  (Luna) 

 

Desde que eu entrei aqui na Puc, nesse curso, eu sabia que ia ter um trabalho 

no final que era essa monografia. Então eu já comecei a pensar desde o 

início, desde o dia da palestra da (nome da coordenadora do curso) pensei: ai 

meu Deus, o que eu vou fazer?  (Monalisa) 
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Na verdade eu não tenho nenhum anseio. Acho que em comparação à turma 

eu tô bem adiantado e já fiz o meu questionário, já tô em fase de análise dos 

dados pra responder a minha pergunta de pesquisa. Então eu não tô tendo 

nenhuma dificuldade assim para a elaboração dessa monografia, nenhuma 

tensão. A orientadora tem me dado o suporte necessário que é a professora 

(nome da orientadora) e por enquanto tá caminhando bem. Caminhando bem 

mesmo. (Enzo) 

 

Escolhi fechar esta seção com esses excertos porque eles sintetizam a heterogeneidade 

existente no curso. Em minha visão, o que diz Luna no excerto apresentado é um exemplo, ao 

mesmo tempo, das tensões Ser Pesquisador e Ser Professor e Interpretação e Apropriação, 

uma vez que Luna, ao não conseguir completar seus pensamentos, pode ser vista como uma 

professora-aluna que não se apropriou do papel de pesquisadora, além de mostrar falta de 

clareza quanto à estrutura da monografia e a o que significa fazer pesquisa. Já Monalisa releva 

que as tensões referentes ao processo de elaboração da monografia podem surgir antes mesmo 

de o processo, propriamente dito, ter-se iniciado, porém esse processo é vivenciado conforme 

se olha para ele. Ela começou a pensar a respeito do que faria e parece ter investido seu olhar 

sobre um determinado foco desde a palestra inicial do curso. Em contrapartida, Enzo relata 

ausência de tensões durante o processo de elaboração da monografia. Foi o único professor-

aluno que relatou isso, mostrando que algumas das “vozes do Sul” (MOITA LOPES, 2006, 

p.101-3) aqui apresentadas possuem um norte.  
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de investigar as tensões manifestadas 

durante o processo de elaboração da monografia em um curso de especialização para 

professores de inglês do Estado de São Paulo. Para alcançar o objetivo proposto, busquei, 

primeiramente, suporte teórico em Berry (2007), pois tal autora oferece a definição de tensões 

e suas classificações, a partir de sua própria experiência como formadora em um curso de 

formação de professores de Biologia. 

 Como esta pesquisa contempla as tensões durante o processo de elaboração da 

monografia, acreditei ser necessário abordar a estrutura da monografia e o processo de escrita 

de suas partes, para compreender o que é esperado de uma monografia. Assim, escolhi os 

estudos de Barros e Lehfled (1990/2006), Severino (2002), Perrota (2004), Machado, Lousada 

e Abreu-Tardelli (2005) e Motta-Roth e Hendger (2010) para também sustentarem este 

trabalho de investigação no que diz respeito à compreensão sobre a construção do gênero 

monografia.  

 Seguindo essas orientações teóricas, procurei responder às duas perguntas desta 

pesquisa: a) Quais são as tensões manifestadas pelos professores-alunos, de um curso de 

especialização para professores de inglês da rede pública do Estado de São Paulo, durante o 

processo de elaboração da monografia?; b) Quais são as tensões manifestadas pelas 

formadoras no processo de orientação? 

 A pesquisa que desenvolvi teve como contexto um curso de especialização, 

patrocinado por uma universidade particular de São Paulo, e um instituto de idiomas sem fins 

lucrativos, destinado aos professores de inglês da rede pública do Estado de São Paulo. Entre 

suas contribuições está a criação de duas tensões – Ser Pesquisador e Ser Professor e 

Interpretação e Apropriação – que, além de diretamente relacionadas ao processo de 

elaboração da monografia, são manifestadas pelos professores-alunos, uma vez que Berry 

(2007), em seu estudo, apenas contempla as tensões manifestadas pelos formadores de um 

curso de formação de professores. Assim, ao dar voz aos professores-alunos, mostro que, 

durante o processo de elaboração da monografia, tanto os professores-alunos quanto as 

formadoras vivenciam e manifestam tensões relacionadas ao trabalho de pesquisa inerente ao 

curso, culminando em uma pressão muito mais forte no último semestre, dedicado 

exclusivamente à escrita e à entrega da monografia. Porém a maior fonte de tensões parece ser 

a distância entre os mundos dos envolvidos: professor-aluno e formadoras.  
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Ao finalizar este estudo, identifiquei que, das seis tensões classificadas por Berry 

(2007), Partilha e Conhecimento é a única que se faz presente nesse momento, pois uma das 

situações que pode gerar essa tensão é a contradição entre a intenção do formador e a vivência 

dos professores em formação quanto a essa intenção (BERRY, 2007, p.60). Isso pode ocorrer 

pelo fato de o professor em formação esperar demais da formadora, ao invés de refletir, 

contrastar, problematizar o exposto nessa interação, relacionando ao que acontece em sua 

realidade (BERRY, 2007, p.33). Os dados aqui interpretados mostram que essa questão pode 

ser mais ampla. 

 A intenção das formadoras do curso de especialização em questão, durante o processo 

da monografia, segundo os dados coletados, é acompanhar as pesquisas dos professores-

alunos, encontrando-se pessoalmente com seus orientandos, para discutir o trabalho, mediante 

as correções das versões escritas por eles. Os professores-alunos, segundo os relatos das 

formadoras, não comparecem aos encontros marcados e não compreendem as correções 

apontadas, não sabendo, portanto, como corrigi-las. No contexto pesquisado, essa contradição 

acarreta na participação das formadoras como escritoras de boa parte da monografia de seus 

orientandos; ou seja, a falta de compreensão dos erros a serem corrigidos leva a formadora a 

elaborar as modificações necessárias, escrevendo em lugar dos professores-alunos. Uma delas 

chega a reconhecer suas ações como um trabalho de coautoria.  

 Os dados também revelam que a grande tensão presente no curso de especialização no 

processo de elaboração da monografia é a imaturidade acadêmica. Os professores-alunos, em 

sua maioria, não apresentam background suficiente para elaborarem uma monografia da 

maneira esperada, bem como não apresentam a autonomia de que as formadoras tanto 

almejam. Assim, aponto que, além do abismo entre professor-aluno e formadora, há lacunas 

no curso, sobre as quais é preciso refletir. Uma delas está relacionada a que aspectos da 

formação de um professore-aluno estão realmente indo ao encontro das propostas do referido 

curso de especialização. Será que ofertar 1 a 6 semestres de curso de língua inglesa basta para 

prepará-lo para o que virá? Que relação existe entre o curso de língua e o curso de reflexão, de 

modo que, juntos, façam algum sentido no processo de formação contínua desses professores-

alunos? Não seria viável que após o curso de idiomas, voltado ao aprimoramento da língua 

inglesa, houvesse um momento em que os professores-alunos pudessem ter contato com o 

universo da pesquisa? Haveria lugar para isso na universidade? 

Essas questões levam-me a propor justamente isso. Acredito que incluir significa incluir 

respeitando o que se traz. Isso é impossível sem oportunizar a relação entre o que se traz e o 

novo que se apresenta. Acredito que para que os professores-alunos possam sentir-se 

confortáveis e a comunicação entre eles e as formadoras de fato se concretize, seria necessário 
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que antes os primeiros pudessem passar por um estágio pré-especialização: um curso que 

também poderia ser organizado em módulos, mas com foco na esfera da pesquisa, na 

observação do que se pretende pesquisar e nas seções de uma monografia. Um curso tal que 

favorecesse discussões sobre: noções a respeito de o que é pesquisar; como escolher um tema 

de pesquisa e, consequentemente, uma pergunta de pesquisa; como escolher os autores que 

farão parte do arcabouço teórica da pesquisa, compreendendo o porquê dessas escolhas, 

compreendendo a linguagem considerada adequada para esse modelo de trabalho. 

Há outros aspectos que podem ser beneficiados por tal iniciativa. Quando, por 

exemplo, penso em por que, para que e com o que esses professores-alunos ingressam no 

curso de especialização, e retomo os dados desta pesquisa, é possível notar a necessidade de 

se pensar conjuntamente – formadores e professores-alunos –, de maneira que possam 

partilhar sobre seus contextos de atuação sem que tal partilha seja transformada em terapia ou 

grupo de autoajuda, mas que essa partilha seja sistematizada, a partir de critérios como 

clareza, objetividade e consciência. Acredito que essa pode ser uma maneira de aproximar-se 

desses professores, contemplando o que conhecem e como conhecem, para, então, construir o 

percurso que leva à conclusão da monografia.  

 Trata-se de um percurso denso – devo dizer, de cátedra. Após a apresentação dos 

resultados, vejo ser relevante apresentar minhas reflexões a respeito do meu processo de 

elaboração desta dissertação, pois, como pesquisadora reflexiva que sou, percebi que minha 

pesquisa esteve diretamente relacionada com o momento no qual eu estive inserida durante 

meus anos no mestrado. 

Passei por diversas dificuldades durante o processo de elaboração desta dissertação e, 

assim como os professores-alunos, vivenciei as mesmas tensões, principalmente, a referente à 

escrita e à sensação de inferioridade, que, em meu caso, andaram de mãos dadas. Conforme 

afirmei na seção de fundamentação teórica, a escrita da monografia é algo bastante peculiar e 

suas exigências devem ser cumpridas com maestria (PERROTA, 2004; MACHADO, 

LOUSADA e ABREU-TARDELLI, 2005). Na dissertação, o rigor é o mesmo ou até maior, 

pelo fato de se tratar de uma pesquisa de mestrado. Em outras palavras, não é uma tarefa 

simples de ser cumprida.  

Por conta de tanta regra, acabei bloqueando meu pensamento. Não conseguia 

organizar, na tela do computador, aquilo que estava em meus pensamentos, o que me fez 

sentir incapaz de escrever tal dissertação. Pensava: “por que resolvi fazer o mestrado?”, “se 

eu não tivesse entrado nessa eu não estaria com tanta preocupação assim”. 

Consequentemente, durante um período, perdi o ânimo de seguir em frente e vencer o 

obstáculo perante a escrita; cheguei até a perder o ânimo de pesquisar, mas não podia desistir. 
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Então, aos poucos, com ajuda das pessoas que convivem comigo, reconquistei o ânimo e 

terminei este trabalho.  

Acredito que nada acontece por acaso e, ao refletir sobre tudo o que aconteceu comigo 

durante o mestrado, percebi que foi preciso ter sofrido, sentido e apresentado essas tensões 

para que eu não cometesse o erro de simplesmente julgar os professores-alunos. Assim, sinto 

que cumpri o papel de ouvir as “vozes do Sul” (MOITA LOPES, 2006, p.101-3).  

Ao final desta pesquisa, concluo que as tensões presentes no processo de elaboração 

da monografia no curso em questão estão diretamente relacionadas às falhas presentes nos 

cursos de licenciatura, por exemplo, uma vez que não há, de modo geral, a preocupação de 

formar professores que sejam pesquisadores de suas próprias práticas e que sejam críticos. 

Assim, vejo que mesmo sendo inevitáveis as tensões, elas são possíveis de serem amenizadas 

se os cursos forem mais bem organizados; se os professores universitários realizarem seu 

trabalho com mais responsabilidade e consciência, dando pareceres de maior qualidade, que 

realmente expressem os feitos de seus alunos, ao invés de simplesmente os “aprovar”; e 

também se a cultura da pesquisa estiver presente dentro da sala de aula, dentro da graduação. 

Isso pode ser utopia, mas, a meu ver, enquanto pessoas forem formadas a toque de caixa, as 

tensões durante o processo de elaboração da monografia serão problemas mínimos, 

comparados aos demais. 

Observo que falta reflexão na academia, a respeito do que é, hoje, o Ensino Superior, 

uma vez que as mudanças ocorrentes, segundo as informações presentes em nosso cotidiano 

atual, estão relacionadas à diminuição da duração dos cursos, à demissão de docentes com 

título de doutor, mostrando, a meu ver, certa desvalorização desse Ensino. Enfim, um 

fenômeno em cadeia, que reflete na carga colocada sobre as formadoras que lidam com todas 

essas questões. Quem irá pensar no que está por trás da falta de dedicação e empenho, ou de 

problemas de comunicação com os professores-alunos e suas dificuldades de interpretação em 

diversos sentidos? Quem irá pensar em sanar lacunas de formação pregressa e sobre o conflito 

ou a obrigação de salvar a monografia de alguns alunos na última hora? É papel das 

formadoras construir o repertório considerado insuficiente? É responsabilidade do professor-

aluno estar em um curso que o acolheu nessas condições? Em que língua estamos falando, 

sobre o quê e o que já conhecemos sobre o assunto? Parece que carecemos nos aproximar 

dessas questões. 

Evidente o mérito do referido curso de especialização que infinitamente fala por si. Se 

essa pesquisa ouviu algumas “vozes do sul” (MOITA LOPES, 2006, p. 101-3), esse curso dá 

voz, lugar para recuperar e ampliar reflexões e um norte para ações mais autênticas nesse 

mundo, pois é possível reconhecer e burilar a própria maneira para fazer o que está na teoria. 
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Acredito que as tensões observadas por meio dessa pesquisa derivam do próprio contexto no 

qual ele se insere ou, contraditoriamente, as próprias razões dele existir.  

Enfim, são iniciativas como essas que levam muitos de nós a uma determinação 

profissional que docente algum consegue explicar, que nos impulsiona e nos nutre de 

esperanças, bem como nutre o amor pelo que fazemos. Talvez seja justamente o que esse 

campo fértil representa e nutre em mim que me leva a apresentar tais questões com respeito e 

com o desejo de que estas sejam vistas com o mesmo zelo e consideração com que vieram à 

tona aqui pelas vozes dos participantes. 
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Anexo 2 
 

 

PERGUNTAS FEITAS PARA DESCOBRIR O PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

Perguntas feitas aos Professores-alunos: 

Qual é o seu nome? 

Qual é a sua formação acadêmica? 

Teve alguma formação complementar? Se sim, qual (quais)? 

Leciona na escola pública municipal ou estadual? 

Qual é a quantidade de aulas semanais? 

 

 

Perguntas feitas às Formadoras: 

Quais são seus principais interesses de pesquisa? 

Já lecionou na rede pública? Se sim, quando? 

 


