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RESUMO 

 

Nesse artigo analisamos o desenvolvimento profissional de 
mentoras e professoras iniciantes ocorrido durante uma 
pesquisa-intervenção desenvolvida no âmbito do Programa 
de Mentoria da UFSCar. Esse Programa atendeu online 56 
professores dos anos iniciais do ensino fundamental, com 
menos de cinco anos de docência, com a ajuda de 10 
mentoras, professoras experientes no trabalho docente ou 
na formação de professores desse mesmo nível de ensino. O 
referencial teórico da pesquisa e da intervenção incluiu 
temas como aprendizagem e desenvolvimento profissional 
de professores, o período de iniciação à docência, processos 
de mentoria e educação a distância via internet. A 
investigação adotou a metodologia construtivo-colaborativa 
de pesquisa e as narrativas das participantes como estratégia 
de coleta de dados. Essas narrativas foram coletadas, entre 
outros contextos, em reuniões presenciais semanais entre 
pesquisadoras e mentoras e nas interações online entre 
mentoras e professoras iniciantes. Os resultados apontam 
que o as interações online no Programa de Mentoria da 
UFSCar possibilitou a ocorrência de aprendizagens de 
diferentes naturezas, tanto por parte das mentoras como das 
iniciantes e se constituiu em importante espaço de 
desenvolvimento profissional das participantes.  

 

Palavras-chave: programas de mentoria, aprendizagem da 
docência, desenvolvimento profissional, professores 
iniciantes e experientes, formação online de professores 

 

 

 

Abstract 

                                                             
1
 UPM – Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo – SP, 

Brasil; UFSCar - Universidade Federal de São Carlos – São Carlos – 

SP, Brazil. 

In this paper we analyze the professional development of 
mentors and novice teachers occurred during a research 
intervention developed under the Online Mentoring Program 
UFSCar. The research’s participants were: 56 elementary 
novice teachers with less than five years of teaching 
experience, and10 mentors, experienced teachers who acted 
as teachers educators.  The theoretical foundations included 
learning and professional development of teachers, the 
period of initiation to teaching, mentoring processes and 
distance education via the Internet. The research 
methodology adopted a constructive-collaborative approach 
and the narratives of the participants as a strategy for data 
collection. These narratives were collected in weekly 
meetings between researchers and mentors, and in the 
online interactions between mentors and novice teachers. 
The results show that online interactions Mentoring Program 
UFSCar made possible different kinds of learning, both by 
beginners and mentors.  The Mentoring Program may be 
considered as an important empowerment space of the 
professional development. 

Key words: Mentoring programs, Teaching learning, 
Professional development of teachers, Novice teachers, 
Mentors, Online teacher education program. 

1. Aprendizagem da docência e professores iniciantes 

Aprender a ser professor não é um processo simples nem 
rápido. Desde que entramos na escola, nos anos iniciais da 
escolaridade, vivenciamos um modo de fazer e de ser dos 
professores que de uma forma ou outra impacta a nossa 
vida. Muitas vezes essa vivência no grupo de colegas e 
professores nos distancia da escola e de algumas disciplinas 
em específico; outras vezes idealizamos a docência e nos 
vemos atraídos por essas imagens, buscando caminhos de 
aproximação; outras, ainda, apresentamos afinidades com o 
modo de pensar de uma componente curricular, uma área 
do saber e investimos nossos esforços para segui-la, seja ou 
não na docência. 

 
Vivendo grande parte da vida na escola, em contato com sua 
diversidade e formas de ser, não estranha que as marcas 
deixadas sejam fortes e que representações do a que ela 
vem, como se organiza, como as relações humanas são 
estabelecidas, como é ser professor, aluno, dirigente... 
constituam-se e se modifiquem com o tempo, afetando 
nossas ideais sobre o que é ser professor. 
 
Decidindo pela docência, vamos refinando o modelo, 
acrescentando a ele os modos de ser e fazer dos professores 
dos cursos de formação inicial, dos professores com quem 
realizamos nossos estágios supervisionados, daqueles com 
que desenvolvemos nossos trabalhos de conclusão de curso 
e possíveis iniciações à pesquisa. Vamos também 
aprendendo conhecimentos teóricos fundamentais para o 
exercício profissional. Embora haja controvérsias sobre ser o 
magistério uma profissão, nesse texto adotamos esse 
posicionamento. 
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Chegando à escola, posteriormente ou mesmo antes de 
concluir a formação, como professores, por mais bem 
preparados que nos sintamos, sofremos um impacto no 
olhar, que agora se transfigura de aluno para professor, de 
alguém que sabe algo para outro que o ensina. Começamos a 
viver novas experiências, novos papéis, bem diferentes dos 
anteriores, com outras responsabilidades, procurando 
colocar em prática as imagens positivas construídas, deixar 
de lado as negativas, implementar uma série de “novidades” 
que consideramos ter o poder de dinamizar a realidade 
escolar, atrair os alunos, desenvolver o currículo. Vamos re-
aprendendo a ser professor e a viver no meio deles, 
compartilhando saberes e práticas e também a aprender 
com os alunos, durante as interações que ocorrem no 
contexto das salas de aula. 
 
Assim, consideramos que os conhecimentos dos professores, 
tanto quanto suas experiências escolares, seus modos de 
aprender, seus ideais e pensamentos sobre seu próprio papel 
e o papel da escola, entre outros, influenciam na sua 
aprendizagem da docência e na socialização profissional no 
âmbito das escolas. Essas aprendizagens e socializações são 
também influenciadas pelas experiências de vida fora da 
escola, por fatores afetivos e éticos e pela própria atuação.  
 
Tudo isso favorece a construção de uma base de 
conhecimento para o ensino, formada por um conjunto de 
compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições, 
base essa necessária para a prática em contextos específicos 
de ensino e aprendizagem e que subsidiam as decisões e as 
ações docentes [1] [2]. 
 
Essas características plásticas e mutáveis do aprender a ser 
professor exigem que continuem a ser formar ao longo da 
vida e indicam como podem e devem se constituir os 
processos formativos: na formação inicial, investindo na 
formação teórica tanto quanto na vivência no contexto da 
escola básica e na partilha de saberes com os professores em 
atuação; na formação continuada, atendendo as 
necessidades específicas dos professores e seus contextos de 
ensino e na promoção de projetos que possibilitem trocas 
entre unidades.  
 
São muitas as maneiras de possibilitar aprendizagens da 
docência, por parte dos professores. Entre elas o 
desenvolvimento de atividades práticas no contexto das 
escolas básicas, durante a formação inicial, usualmente 
favorecidas nos estágios supervisionados dos cursos de 
licenciatura, estabelecendo ou fortalecendo o vínculo entre 
instituições formadoras e as escolas

2
; o acompanhamento 

dos iniciantes em seus primeiros anos de trabalho por 
professores que já desenvolveram sua expertise; o 
oferecimento de espaço e tempo, para a que os professores 
aprendam entre si nos contextos escolares.  
 

                                                             
2
 No Brasil, o Programa de Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência tem esse como um de seus objetivos.  

De modo bem especial, consideramos que a formação 
continuada precisa atender a necessidades específicas dos 
professores, em diferentes fases da carreira, visto as 
diferenças entre as competências já desenvolvidas e o 
suposto da aprendizagem ao longo da vida. De forma muito 
particular, a formação continuada deve atender as 
necessidades formativas dos professores em início de 
carreira, ajudando-os a construir sua competência, a se 
tornarem melhores professores e a se manterem de forma 
digna e satisfeita na profissão.  
 
Destacamos a fase de iniciação à carreira, por esta ter se 
mostrado um dos períodos mais delicados de toda a 
trajetória profissional dos professores. Apesar das muitas 
aprendizagens que ocorrem no período, da disponibilidade 
para aprender a ensinar, há também a presença de angústias 
e dilemas advindos da tentativa de aplicação na prática dos 
conhecimentos adquiridos durante a formação inicial, da 
diferença de papéis que passam a assumir, das dificuldades 
decorrentes do processo de atribuição de classes e aulas

3
, da 

implementação dos projetos pedagógicos das escolas, da 
recepção e apoio que ali recebem, entre outras influências. 
 
Nessa fase, geralmente os iniciantes focam seu ensino nas 
demandas mais imediatas da sala de aula, concentrando-se 
em aspectos práticos da gestão da classe, construindo um 
repertório de comportamentos profissionais relativos ao 
ensinar e ser professor. 
 
Para diminuir as dificuldades dessa fase, os professores 
iniciantes algumas vezes contam com os professores mais 
experientes, que solidariamente os apoiam em suas 
iniciativas e discutem com eles seu ensino; outras vezes 
essas conversas ocorrem entre professores da mesma fase 
da carreira. Mas, na inexistência de políticas educacionais 
voltadas para tal apoio, trata-se mais de um trabalho 
voluntário, feito pela boa vontade e compromisso dos mais 
experientes ou da partilha das necessidades e dilemas entre 
os novatos. Nesse vácuo, sem apoio sistemático, os 
professores iniciantes vão se constituindo professores 
experientes e desenvolvendo suas competências 
profissionais num processo de ensaio e erro. 
 
É imprescindível, entretanto, que as competências docentes 
se construam de forma mais duradoura, mais autônoma e 
possibilitem uma visão de mais longo prazo sobre a 
profissão. [3] consideram que o apoio aos iniciantes é 
importante, porque é preciso ajudá-los a estabelecer 
relações entre teorias e práticas, a rever suas escolhas e 
ações, a compreender a complexidade da prática, 
promovendo a disposição de refletir sobre seu próprio 
desempenho. Por nosso lado, consideramos a reflexão sobre 
a prática uma forte estratégia para a educação continuada 
dos professores, especialmente quando ela se centra nas 
necessidades e dilemas oriundos dos contextos de atuação. 

                                                             
3 Especialmente no Brasil, onde contextos e classes mais difíceis 

geralmente são atribuídos aos iniciantes.  
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Entre as diversas maneiras de ajudar os professores novatos 
a se envolverem com seu próprio aprimoramento e a se 
sentirem mais confortáveis na profissão encontram-se os 
programas de mentoria. Neles, o acompanhamento 
intencional e sistemático dos novatos é feito por professores 
mais experientes, chamados mentores, que podem discutir 
com eles o ensino, ajudando-os a analisar sua experiência de 
forma mais contínua, a olhar para si mesmos, seus 
conhecimentos e práticas, a olhar para os alunos e a tomar 
decisões fundamentadas, estabelecendo com eles as 
relações de confiança necessárias, para que os dilemas e 
problemas possam ser superados [4]. 
 
Processos interativos que vão nesse sentido envolvem 
entendimento mútuo, construção de consensos, tomadas de 
decisão partilhada e ações em comum. No âmbito desses 
processos é possível ajudar a desenvolver uma atitude 
reflexiva, que exige diálogo, comunicação, troca e partilha, 
visto a possibilidade de confrontar diferentes pontos de vista 
e ver uma situação de diferentes ângulos.  

 
2. Interações online: alternativa para o desenvolvimento 

profissional de professores 

Embora durante muito tempo a educação a distância tenha 
sido considerada menos eficaz do que a presencial, o 
advento e o avanço vertiginoso da informática, o crescente 
acesso da população aos computadores e à internet, aos 
novos processos de aquisição e divulgação da informação e 
do conhecimento, a modalidade vem sendo vista como uma 
importante alternativa para a aprendizagem ao longo da 
vida, especialmente quando faz uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) e dos ambientes virtuais. 
 
Considera-se atualmente que a educação online – por força 
do uso da internet - pode favorecer o desenvolvimento do 
pensamento, a autonomia, o compartilhamento de 
conhecimentos e experiências; pode também ampliar o 
campo de busca por informações, documentos, textos, 
artigos, imagens, músicas. Por possibilitar uma comunicação 
rápida entre as pessoas, em tempo real ou não, vem atraindo 
cada vez mais adeptos e promovendo a formação de grupos 
formados por pessoas das mais diversas culturas e 
procedências. 
 
No Brasil, cada vez mais as pessoas têm acesso à internet e a 
consideram uma necessidade da vida moderna, o que torna 
o aprender online uma alternativa para aqueles que não 
querem ou não podem frequentar espaços presenciais de 
formação. Também a formação dos professores está se 
apropriando dessa alternativa, oferecendo espaços para 
diferentes modalidades de cursos, como por exemplo: para a 
formação básica em nível superior de professores, que ainda 
não a tinham ou que precisam/querem obtê-la; como forma 
de enriquecer e complementar formações presenciais; ou 
como formação continuada durante a atuação. No âmbito da 
formação inicial, um exemplo importante no nosso país é a 
Universidade Aberta do Brasil, criada pelo Ministério da 

Educação em 2005, que oferece uma variedade de cursos de 
graduação em colaboração com as universidades públicas. 
Embora diversas graduações sejam oferecidas, o foco 
principal da UAB é a formação de professores, ou seja, as 
licenciaturas.  
 
Alguns problemas podem ser encontrados nos cursos de 
formação de professores via internet, entre os quais 
destacamos: a tendência de aligeirá-la, a adoção de 
concepções de ensino que priorizam a transmissão do 
conhecimento, a concepção de aprendizagem como 
memorização e a repetição de fórmulas prontas. Do nosso 
ponto de vista, para que a formação online de professores 
atinja suas potencialidades é preciso adotar concepções de 
ensino e aprendizagem que considerem os participantes 
como aprendizes ativos, responsáveis pelo próprio 
aprendizado, dotados de experiências e conhecimentos que 
precisam ser postos em discussão e confrontados com os 
conhecimentos teóricos de que devem apropriar-se, para 
subsidiar mudanças de postura frente ao ensino e à 
aprendizagem, sua e dos alunos. 
 
Embora as dificuldades, é possível, na formação docente 
online, construir um conjunto de atividades ajustadas às 
características e necessidades de professores e escolas. 
Assim, considerando o contexto da internet, o que os 
professores precisam saber e ser capazes de ensinar deve ter 
novo significado.  
 
Consideramos mais especificamente a formação continuada, 
o sucesso dos processos formativos online pode vir da 
constituição de grupos de partilha, nos quais as interações 
possibilitem desencadear processos reflexivos. Isso exige 
adotar “modelos” de ensino que se baseiam na resolução de 
problemas, os quais envolvem a participação ativa dos 
professores, na construção de soluções para seus problemas 
e necessidades. Nesse contexto, os formadores de 
professores também precisam desenvolver um novo modelo 
de prática, ao mesmo tempo de questionamento e incentivo 
ao relato e à reflexão dos participantes sobre seus 
conhecimentos e práticas, dando-lhes o apoio de que 
necessitam para efetivar a aprendizagem dos seus alunos. 
Trata-se de um trabalho de formação de segunda ordem, 
pois passam a ensinar os professores a ensinar.  

 
 

3. Programas de mentoria: espaços formativos para 
professores iniciantes e mentores 

 
Programas de Mentoria têm sido considerados como 
espaços formativos importantes para o desenvolvimento 
profissional de professores iniciantes. Para nós, trata-se de 
espaço privilegiado também para a formação de professores 
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experientes, mais efetivos
4
, que apoiam os ingressantes no 

início de sua carreira, chamados usualmente de mentores.  
 
Já difundidos em países da Europa e na América do Norte, 
os programas de Mentoria variam em seus modelos. Não é 
nossa pretensão, nesse texto, fazer uma apresentação de 
cada um dos modelos existentes, mas destacamos um, por 
se aproximar do adotado no contexto em que o artigo se 
pauta. 
 
Pacheco e Flores [5] apresentam, entre outros, o modelo de 
supervisão de professores iniciantes, que considera a 
aprendizagem orientada para o desenvolvimento de um 
ensino reflexivo por parte do professor. Esse modelo 
contempla cinco fases (ação, reflexão, respostas, criação, 
ensaio), divididas em dois momentos: no primeiro se situaria 
a reflexão, a observação de aulas e a discussão com o 
mentor; no segundo, novas alternativas são desenvolvidas 
pelo iniciante sem a presença do mentor. Nesse segundo 
momento, o pressuposto é que o professor iniciante 
desenvolveu e passou a utilizar dois tipos de feedback para o 
desenvolvimento de seu ensino: um interno, que tem como 
base sua experiência e conhecimento e um externo, 
pautado nos alunos e em outros professores, que lhe 
possibilita ajustar sua prática, quando necessário. 
Geralmente, esse modelo adota a perspectiva crítico-
construtivista, consistente com o modelo de 
problematização das práticas, que tem como objetivo 
transformar o ensino e favorecer a autonomia dos 
professores iniciantes. 
 
A relação estabelecida entre mentor e professor iniciante 
pode favorecer ou não o sucesso de um programa de 
Mentoria, independente do modelo adotado. Nessa relação 
é essencial a reciprocidade entre ambos, de modo que seja 
possível trabalhar em conjunto, estabelecer laços de 
confiança e respeito e desenvolver expectativas positivas 
quanto às aprendizagens – suas ou do outro. As concepções 
sobre ensino e aprendizagem e sobre os papéis de cada um 
também são variáveis que interferem no sucesso dos 
programas de Mentoria.  
 
Para Marcelo Garcia [4] a efetividade dos mentores está 
relacionada à “sua habilidade de proporcionar apoio 
emocional, ensinar sobre o currículo e proporcionar 
informações sobre as normas e procedimentos das escolas” 
(p.34). Concordamos com ele também quando diz que a 
formação dos mentores influencia no alcance de melhores 
resultados na formação dos iniciantese consideramos que os 
mentores também devem ser formados para exercerem as 
atividades de Mentoria e apoiados durante seu 
desenvolvimento.  
 

                                                             
4 Consideramos efetivos os professores que desenvolvem sua atenção 

tendo em vista a aprendizagem de seus alunos e atingem os objetivos 

que as escolas se propõem. 

Em uma consideração válida para professores iniciantes e 
mentores, Borko [6] indica que os professores devem 
aprender a como aprender com a prática, uma vez que o 
ensino requer improvisação, conjecturas, experimentação. 
Para tal é necessário que:  
 

 aprendam a adequar seus 
conhecimentos a cada situação, o que 
implica indagar sobre o que os alunos – 
ou os iniciantes, no caso dos mentores - 
fazem e pensam e como compreendem o 
que é ensinado; 
 

 acompanhem, guiem e revisem 
as tarefas dos alunos/iniciantes; 

 

 aprendam a utilizar seu 
conhecimento para melhorar a sua 
prática;  

 

 apresentem disponibilidade 
mental para a mudança; 

 

 tenham oportunidades de 
vivenciar situações em que tais processos 
ocorram. 

 
Por causa dessas exigências, os programas de Mentoria 
devem incluir atividades formativas centradas na prática e 
nas necessidades dos iniciantes, na participação em projetos 
de inovação, no contato e intercâmbio com outros 
professores iniciantes [4] e, acrescentamos, relatos 
detalhados sobre si mesmo, sua prática, seus alunos, sua 
escola e não só fundar-se no apoio emocional do mentor.  
 
Em particular, algumas atividades são especialmente úteis, 
como os diários reflexivos, as experiências de ensino e 
aprendizagem

5
 e os estudos de caso, por ajudarem a 

construir a visão, o conhecimento, as ferramentas, práticas e 
disposições dos iniciantes para refletir e analisar a sua 
prática.  
 
Associando os programas de Mentoria à ampliação do acesso 
à internet, é possível potencializar o atendimento dos 
professores iniciantes, em particular, utilizando interações 
via e-mail, que podem proporcionar atendimento, quando o 
contato face-a-face entre mentores e professores iniciantes 
é difícil, pode favorecer as interações formativas e tornar a 
Mentoria uma ferramenta promissora. Knapczyk et al. [7] 
fazem colocações nessa mesma direção e nomeiam os 

                                                             
5 As “experiências de ensino e aprendizagem” são situações 

estruturadas de ensino e aprendizagem, planejadas pelas 

pesquisadoras e pelas professoras da escola e implementadas pelas 

professoras, a partir de temas por elas elencados como sendo de 

interesse individual ou grupal e discutidas coletivamente. Para mais 

detalhes ver Mizukami et al [9]. 
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programas de Mentoria desenvolvidos pela internet, como 
tutoria virtual ou telementoria.  
 

4. O programa de mentoria (online) do portal dos 
professores da UFSCAR: algumas características 

 
Nas palavras de Reali [8], o Portal dos Professores da UFSCar

6
 

(www.portaldosprofessores.ufscar.br) é um programa 
institucional da instituição que oferece  

 
“um espaço para a realização de 
pesquisas relativas à aprendizagem e 
desenvolvimento profissional da docência 
em ambientes virtuais e o 
estabelecimento de comunidades de 
aprendizagem profissional de professores 
e, desse modo, muitas envolvem a 
parceria universidade e escola e 
pesquisadores e professores” (...) (p.2) 

 
Nesse ambiente  

 
“procura-se oferecer um espaço virtual 
voltado para a promoção do 
desenvolvimento profissional da docência 
(professores e outros agentes 
educacionais) de vários níveis e 
modalidades de ensino e em diferentes 
fases da carreira, por meio de programas 
e atividades de formação continuada on-
line” (p.2).  

 
O site do Portal dos Professores foi construído com o 
objetivo de ser um espaço para a formação online de 
professores, a troca de experiências, a divulgação de 
experiências bem-sucedidas, eventos, artigos, projetos, a 
resposta a questionamentos, dentre outras atividade e 
seções. 
 
Uma área específica do Portal foi reservada para o 
desenvolvimento do Programa de Mentoria (online) da 
UFSCar

7
 (PM), que teve como objetivo principal apoiar o 

desenvolvimento profissional de professores iniciantes via 
interação com professores experientes, os mentores, 
favorecer a formação de mentores para atuar online e 
investigar os processos formativos decorrentes. Nesse 
espaço era possível a troca de e-mails e a postagem de 
documentos variados, ficando todas as interações e arquivos 
gravados no próprio ambiente.  
 
Esses focos permitiram compreender como se configura e 
como pode ser desenvolvida a base de conhecimentos de 

                                                             
6 Financiado pelo Ministério da Educação (MEC), via o ProExt 

(Programa de Extensão Universitária), pelo CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e pela ProEx 

(Pró-Reitoria de Extensão) da UFSCar. 
7 Financiado pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo no âmbito do Programa Ensino Público. 

professores iniciantes e mentores experientes, ao 
interagirem online.  
 
No site do PM encontram-se delineados os objetivos da 
intervenção, dentre os quais destacamos: 

 

 “Contribuir para a formação de 
professores reflexivos, estimulando um 
processo constante de auto-avaliação das 
competências profissionais e a 
reorientação do seu trabalho. 
 

 Favorecer a autonomia dos 
professores promovendo a melhoria da 
ação docente tanto no desenvolvimento 
do currículo, quanto na gestão do 
conhecimento e da classe. 

 

 Ajudar os professores a superar suas 
incertezas, dúvidas, angústias e temores frente às 
dificuldades de várias ordens que surgem em 
diferentes momentos da profissão”. 
(http://www.portaldosprofessores.ufscar.br/ment

oriaApresentacao.jsp) 

 

A construção do PM – que envolveu a definição de sua base 
teórica e metodológica - foi feita pelas pesquisadoras, 
autoras desse artigo, e pelas professoras mentoras

8
. O PM 

adotou a perspectiva construtivo-colaborativa de pesquisa e 
intervenção [10], que permitiu a apreensão, interpretação e 
descrição do conhecimento construído pelos mentores e 
professores iniciantes sobre o como ensinar.  
 
Em termos metodológicos, para a pesquisa era necessário 
propor atividades que possibilitassem apreender os 
conhecimentos e crenças dos participantes, uma vez que 
investir no desenvolvimento da reflexão exige buscar 
informação dos sujeitos. Assim, as atividades formativas iam 
ao sentido de permitir a explicitação dos conhecimentos, 
necessidades e interesses dos iniciantes, via diálogos que 
levaram à elaboração, implementação e análise de propostas 
de ensino voltadas para a superação de dificuldades da 
prática, indicadas pelas iniciantes e priorizadas pela díade 
mentora-iniciante. Constituíram-se, pois, em narrativas 
descritivas e analíticas que, quando necessário, eram 
acompanhadas das produções dos alunos, nesse caso via 
correio. Essa estratégia permitia às mentoras conhecer 
detalhadamente as iniciantes, seus alunos e os contextos de 
atuação. 
 
Norteando as interações entre professoras iniciantes e 
experientes, havia a ideia de que ensinar: “é um processo 
sistemático, organizado, reflexivo, dialógico; envolve 
resolução de problemas e tomada de decisões; exige auto-

                                                             
8 Como apenas um homem participou do PM como iniciante, nesse 

texto usamos o feminino para nos referirmos aos participantes. 
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avaliação permanente do professor e coparticipação dos 
alunos; é criar ambientes de aprendizagem para que alunos e 
professores possam avançar na construção de 
conhecimentos e de competências; é favorecer o 
estabelecimento de relações entre os conhecimentos 
cotidianos, os saberes sistematizados e as exigências do 
mundo atual”. 
(http://www.portaldosprofessores.ufscar.br/mentoriaMais.js
p) 
 
Participaram do PM 56 professoras iniciantes e 11 mentoras. 
As mentoras foram escolhidas pelas pesquisadoras, em 
função de sua atuação profissional e envolvimento claro com 
as questões do ensino e da formação de professores. As 
iniciantes eram professoras das séries iniciais do ensino 
fundamental

9
, com menos de 5 anos de exercício nessas 

séries, que se inscreveram espontaneamente no Programa, 
respondendo um questionário informativo e foram 
selecionadas com base na leitura desse questionário, tendo 
em vista a disponibilidade de tempo para participar do 
programa, o acesso à internet, a possibilidade de 
atendimento às necessidades indicadas.  
 
Cada mentora atendia individualmente uma ou mais 
iniciantes, formando o que chamamos de díade, e tinha um 
espaço reservado no ambiente para cada uma delas, sendo, 
portanto, as interações privativas. Não havia interação das 
iniciantes entre si, mas as mentoras podiam trocar e-mails 
com seus pares e as demais participantes, pesquisadoras e 
especialistas, além de participarem das reuniões semanais 
presenciais. As especialistas eram auxiliares de pesquisa; 
duas eram doutoras e duas estavam cursando o doutorado.  
 
A fonte de dados para a elaboração desse artigo consistiu-se 
nos e-mails trocados pelas mentoras e professoras iniciantes, 
um conjunto de narrativas sobre os processos promovidos, 
as quais ilustrarão os aspectos que queremos abordar: as 
aprendizagens relatadas pelas mentoras e professoras 
iniciantes durante o desenvolvimento do PM.  
 
Temos defendido, ao longo do tempo, que os processos de 
desenvolvimento profissional da docência sejam centrados 
na escola. No caso específico do PM, apesar de sua 
característica online o centrar-se na escola ocorria 
“virtualmente”, pelo diálogo entre iniciantes e mentoras. 
Não houve observações de prática nem visitas às escolas, 
pois as mentoras consideraram que as interações online 
eram suficientes para conhecerem as práticas e 
aprendizagens das iniciantes.  
 
As mentoras se reuniam semanalmente com as 
pesquisadoras e especialistas, para analisarem as interações 
e as aprendizagens ocorridas e discutirem caminhos para 
melhor condução das suas tarefas, além de estudarem temas 

                                                             
9 Mantemos a nomenclatura da época, quando ainda o ensino 

fundamental era organizado em séries. A partir de 2009, com a 

ampliação de um ano, passou a se denominar anos. Então as séries 

eram de 1ª. a 4ª., com crianças que tinham de 6/7 a 10/11 anos. 

diversos voltados para suas formações como formadoras. 
Com essa partilha mentoras e pesquisadoras sabiam tudo o 
que era conversado em cada díade e todas podiam contribuir 
com seus conhecimentos e experiências para o andamento 
das aprendizagens. Essas reuniões presenciais eram gravadas 
em áudio ou vídeo.  

 
 

5. As conversas online: formações compartilhadas 
 

Durante o desenvolvimento do PM percebemos a existência 
de um ciclo vital, que ocorria com todas as díades, composto 
por três fases: a fase das primeiras interações, que 
chamamos de familiarização; a de desenvolvimento, quando 
ocorriam as conversas sobre temas e projetos escolhidos 
pelas díades; a fase de desligamento, quando as iniciantes 
eram consideradas aptas a continuarem seu 
desenvolvimento profissional sem o acompanhamento das 
mentoras. Cada uma delas tinha características e duração 
peculiares a cada díade, em função dos temas abordados, da 
efetivação, pelas iniciantes, das propostas delineadas e do 
tempo necessário para sua conclusão e análise. 
  
As primeiras interações – fase de familiarização – entre uma 
mentora e uma iniciante se caracterizavam por um processo 
de conhecimento mútuo, de boas-vindas e de acolhimento 
ao PM, quando iniciante e mentora procuravam se conhecer 
melhor. Era um período de apresentação do PM, de 
levantamento de concepções e das dificuldades das 
iniciantes. Procuravam saber como havia sido o período de 
iniciação à docência, como ela descrevia os alunos, como era 
o clima de classe, o contexto da escola, entre outros temas 
consideravam relevantes. As mentoras construíam assim 
uma imagem das suas iniciantes.  

 
Essa fase terminava quando as mentoras, em conjunto com 
as iniciantes, escolhiam os problemas que seriam abordados 
na fase subsequente, priorizando um e deixando os outros 
para serem abordados mais à frente. 

 
Alguns exemplos das interações ocorridas nessa fase 
encontram-se a seguir

10
. 

 
Iniciei o ano com uma nova perspectiva: 
receber orientações de uma professora 
experiente via Internet! Mesmo sem 
saber exatamente como funcionaria o 
Programa de Mentoria, fiquei muito feliz 
ao ser aceita para participar. (PI1) 

 
Olá PI2 
Fico feliz por ter iniciado nossa 
comunicação, atendendo a sua 

                                                             
10

 Indicaremos a origem das correspondências pela letra PI, quando 

de iniciantes, e a letra M, quando das mentoras, e um número que as 

diferencia. Os excertos que ilustram o texto foram retirados dos 

relatórios de pesquisa indicados nas referências [11] [12] ou no 

ambiente do Programa de Mentoria. 
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solicitação: você não tem dia certo para 
acessar o portal, mas deve fazê-lo pelo 
menos uma vez por semana. Farei o 
mesmo e sempre visito o site para ver se 
tem mensagens suas aqui, para poder 
responde-as sem muita demora. Acredito 
que nosso próximo passo são as 
apresentações. Vou começar: Sou 
pedagoga e psicopedagoga, trabalho na 
área da educação há quase quinze anos, 
já trabalhei com diferentes séries... 
prefiro a alfabetização. Sou professora 
efetiva da rede municipal e atuo como 
diretora desde 2005. Espero que 
possamos desenvolver um bom trabalho. 
Bom carnaval e bom descanso! Abraços. 
(M2) 

 
Olá PI3 
Se você não tem speed, se seu acesso à 
internet é discado, gostaria de lhe dar 
uma dica para poder economizar (...) 
Cheguei ontem de Barretos, onde 
passamos o final de semana. Sábado, à 
noite, comemoramos os aniversários de 
[nome e idade das filhas] (...) Acredito 
que aprenderemos muito através deste 
programa de mentoria e com base neste 
trabalho outros professores também 
poderão aperfeiçoar seus conhecimentos. 
No entanto, o sucesso deste programa 
dependerá de nosso esforço e dedicação. 
I3, como é sua classe este ano? Como 
você escolheu esta classe? Foi atribuída 
para você? Por quem? As outras séries de 
sua escola também são assim? Fale-me 
um pouco sobre este processo e o que 
pensa dele. Para que possamos trabalhar 
profundamente suas dificuldades, 
"atacando" de fato os problemas de seus 
alunos, preciso conhece-los melhor, 
preciso que me mande um breve relato 
sobre como é cada um, que tipo de 
dificuldade apresentam? Dê exemplos. 
Em que momentos você sente que estão 
avançando? Explique o que observa em 
cada um, bem como um diagnóstico da 
escrita deles. (M3) 

 
M3, você jogou milhões de perguntas 
para eu responder!! Aos poucos vou 
respondendo, como você falou. O meu 
final de semana também foi bastante 
agitado, fui dançar em Águas de São 
Pedro, tenho como “hobby” dançar: 
ballet clássico e contemporâneo, e ganhei 
no festival o prêmio de melhor bailarina. 

Fiquei muito contente! ! ! ! (...) (PI3 
respondendo a M3) 

Professora M7, boa noite. 
Tenho em minha sala (4ª série) de aula 
três alunos com 13 anos  que não estão 
alfabetizados. Tentei um trabalho 
diversificado, mas eles não aceitam fazer 
atividades diferentes dos demais e 
limitam-se a copiar o que é passado na 
lousa. (...) sinto-me angustiada com essa 
situação, pois não acho correto que eles 
saiam da escola sem ao menos saber ler. 
Gostaria de receber alguma sugestão de 
como proceder. É correto aplicar as 
provas de modo oral para esses alunos? 
Como realizar as avaliações? Grata. (PI7) 

 
Nessas primeiras interações conhecemos algumas 
dificuldades específicas das iniciantes, entre as quais: a 
distribuição do tempo entre os componentes curriculares; o 
trabalho diferenciado com alunos com dificuldades de 
aprendizagem ou com defasagem idade-série; partir do 
interesse dos alunos no desenvolvimento dos conteúdos; 
ausência de trabalho coletivo na escola; opiniões nem 
sempre consensuais, entre os professores da escola, sobre o 
que ensinar em uma série ou bimestre. Ao longo do tempo 
iam surgindo outras mais específicas, entre elas se 
destacando as relativas à alfabetização.  
 
Na segunda fase, de desenvolvimento, em função do 
atendimento de uma dificuldade escolhida em comum 
acordo pela díade, a interação se consolidava na busca por 
soluções, que envolviam o estudo do tema, o planejamento, 
a implementação e a avaliação de uma proposta de ensino. 
Assim, essa fase envolveu experimentações das iniciantes, 
junto à classe, com a supervisão do mentor, que as 
monitorava e avaliava pelas escritas diárias que eram 
propostas a elas. As conversas giravam sobre as 
descrições/narrativas feitas pelas iniciantes, bastante 
detalhadas, de modo que a mentora pudesse, mesmo a 
distância, compreender o que se passava na sala de aula. Os 
ajustes eram feitos imediatamente que algo não previsto ou 
surpreendente acontecia.  
 
Ou seja, as interações ocorriam em face de situações 
concretas, contextualizadas na classe ou na escola. Essa foi 
uma fase de intensas aprendizagens para mentoras e 
iniciantes. As mensagens dessa fase expressavam o 
desenvolvimento dos projetos pela iniciante e suas 
aprendizagens e as orientações das mentoras.  

 
“Realizei a sondagem e agrupei os alunos 
de acordo com suas hipóteses de escrita. 
Preparei, como atividade, a música 
“pirulito que bate, bate”, que foi ensaiada 
com os alunos. No dia da atividade, um 
aluno faltou, e modifiquei uma dupla. O 
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aluno JP (hipótese alfabética), fez dupla 
com a L (hipótese alfabética). Ela ditou e 
ele escreveu. Eles foram ótimos, houve 
cooperação entre eles. Ele escreveu 
“pirito”, quando leu apagou e escreveu 
“pirurito”. Ele continuou a escrita. Ao 
término da atividade, eles leram juntos, 
indicando cada sílaba com o dedo. 
Perguntei o que estava escrito no 
“PIRURITO” e os dois perceberam que ele 
colocou novamente o R e ela disse que já 
haviam aprendido e que era a letra L. (...) 
Refletindo sobre a atividade aplicada, é 
possível perceber que é muito 
importante esse confronto de ideias. 
Porém senti dificuldades na intervenção, 
pois eram duplas de alunos com ideias 
diferentes, e que muitas vezes não 
chegavam num consenso. Em relação a 
essa intervenção, ficaram os seguintes 
questionamentos: quando e como 
intervir? dar ou não a resposta quando 
não a encontram? devo manter as 
duplas? só um aluno escreve?” (PI5 
escrevendo para M3) 
 
“PI6, boa tarde. 
Pelo que você escreveu mesmo os alunos 
que têm mais dificuldades já dominam a 
base alfabética da escrita, em relação a 
Língua Portuguesa. Acredito que não há 
necessidade de fazer um trabalho 
diversificado com eles, principalmente se 
não frequentarem aulas de reforço. Vou 
sugerir algumas práticas que poderão ser 
desenvolvidas com todos os alunos, 
correndo o risco de você já trabalhar 
desta forma, pois não chegamos a trocar 
mensagens sobre atividades que 
desenvolve. São experiências de ensino e 
aprendizagem que podem ajudar as 
crianças a avançar no seu aprendizado. 
Farei em itens para melhor 
compreensão” (...). (M6) 
 

“PI7, tudo bem? Estou enviando um texto 
sobre LISTAS. Sugeri que você aplicasse 
este tipo de texto com seus alunos, 
principalmente com seus três alunos não 
alfabetizados. Você já aplicou outras 
sugestões e agora gostaria que esta 
atividade com listas fizesse parte de sua 
rotina de trabalho neste ano e nos outros 
também. Preciso ter um relato reflexivo 
sobre o que você concluiu sobre trabalhar 
com listas e ler o texto LISTAS” (...). (M7) 

 
A fase de desligamento exigiu que mentoras e pesquisadoras 
definissem, em linhas gerais que pudessem ser adaptadas a 
cada díade, o que as iniciantes deveriam ter aprendido para 
serem capazes de continuar aprendendo sem o auxílio da 
mentora. Decidiu-se que as iniciantes deveriam escrever um 
caso de ensino sobre um tema desenvolvido com os alunos 
ou sobre sua aprendizagem no PM. Elas também 
responderam a algumas questões sobre o processo vivido.  
 
Consideramos, na ocasião, que os dados de percurso 
(correspondências, diários reflexivos, relatos detalhados da 
prática, por exemplo), adicionados a estes poderiam indicar 
a independência das professoras iniciantes. Nossa decisão 
apoiava-se na suposição de que as aprendizagens poderiam 
ser aplicadas em situações semelhantes ou diferentes, pois 
priorizaram a solução de problemas e o aprofundamento do 
conhecimento. Mesmo assim, foi um período difícil para 
cada díade, pois laços afetivos fortes haviam sido 
estabelecidos. Como dizia M1, o desligamento “sempre vai 
ser um momento difícil porque representa o apagar das 
luzes após um período de interação intensa”.  
 
Destacamos, para exemplificar, as narrativas que seguem. 

 
“Posso relatar o desenvolvimento de três 
alunos que tiveram bastante dificuldade 
durante o ano letivo e que agora estão de 
recuperação? Algumas tentativas foram 
exitosas e outras não. Pensei em 
descrever a situação e os instrumentos 
utilizados o que acha?” (...) (PI8 para M8) 

“Oi, PI8, a temática escolhida para o 
desenvolvimento do caso de ensino é 
muito boa. Estou aguardando o material 
que você ficou de enviar para que eu 
possa dar um retorno mais preciso e, se 
necessário fazer alguns 
encaminhamentos”. (M8 para PI8) 

“Bom dia M1! Hoje estive no médico 
novamente e, mais uma vez ele me disse 
para deixar um pouco a ansiedade, então 
não vamos falar em despedidas. Por aqui 
tudo bem, acho que podemos finalizar o 
caso de ensino. Estou enviando 
novamente meu relato, pois se você 
achar interessante, tiver o tempo e for 
aquilo que me foi solicitado, acrescentei a 
parte destacada com vermelho. Um 
beijo”. (PI9). 

“Oi, PI9, você fechou muito bem seu 
texto com esse depoimento sobre o 
aluno Carlos e com uma amostra de 
escrita. Já enviei à coordenação do PM 
para uma última análise e por isso 
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podemos considerar encerrada nossa 
interação virtual (...) Não vamos nos 
despedir porque a vida dá muitas voltas e 
certamente ainda vamos nos encontrar 
pessoalmente. (...) Um agradecimento 
especial a você pela sua paciência diante 
de minhas cobranças e pedido constante 
de reflexões em torno de sua prática”. 
(M1) 

 
6. Algumas considerações finais tendo em vista revelar 

aprendizagens 
 

A pesquisa revelou que cada díade constrói seu próprio 
caminho durante o desenvolvimento do programa, 
estabelecendo seus próprios espaços e parcerias, seus 
próprios modos de se desenvolverem profissionalmente. 
Esses caminhos não levam ao mesmo ponto, e mesmo esse, 
nunca pode ser considerado final. A aprendizagem docente 
ocorre ao longo da vida, mas as que alcançaram as 
professoras iniciantes e as mentoras que participaram do PM 
revelaram que interações online podem ser, dependendo 
das suas características, um modo muito interessante e 
frutífero de favorecer o desenvolvimento profissional de 
professores. 
 
A seguir apresentamos, para encerrar o texto, algumas 
manifestações de iniciantes e mentoras sobre suas 
aprendizagens no PM. 

 
“O programa foi muito importante e 
gratificante. Pois, aprendi a confiar mais 
em mim, a desenvolver as atividades, a 
saber reconhecer onde está realmente a 
dificuldade do aluno, e aonde eu estava 
errando. Tive a iniciativa de criar novas 
atividades, tendo como auxílio as 
sugestões que eram enviadas por você. 
Com isso o desenvolvimento das crianças 
foi bem melhor”. (PI10 para M10) 

“Um dos principais aprendizados que tive 
com minha mentora foi a utilização de 
uma linha de raciocínio para a realização 
de toda e qualquer atividade pensada, 
que consiste no conjunto de reflexões “O 
que fazer, Com o que fazer, Como fazer, 
Por que fazer, O que avaliar e Como 
avaliar”. Inicialmente essas reflexões 
eram apenas parte de um planejamento. 
Depois acabei compreendendo a 
importância e a necessidade de utilizá-las 
como passos iniciais para todo e qualquer 
trabalho. Quando vou planejar alguma 
atividade logo penso nessas questões. 
Esse tesouro vou levar comigo por toda a 
vida”. (PI4) 

“Portanto, avalio como uma 
oportunidade única esta participação e a 
forma como ocorreu minha 
aprendizagem, principalmente porque 
minha mentora e eu tínhamos uma ótima 
sintonia e afinação em nossas 
comunicações sempre sinceras e 
respeitosas. Ela sempre atenciosa para 
comigo, com suas sugestões e 
esclarecimentos dos assuntos que 
tínhamos em pauta, além do 
planejamento e execução do Projeto 
Correspondência que realizamos em 
parceria”. (PI12)  

“Sei agora que como professora mentora 
preciso escrever, dizer o que sei, 
documentar o que vivencio, refletir sobre 
tudo isso e ensinar minhas PIs a 
escreverem, a desenvolverem o hábito de 
documentar o processo pessoal de 
formação e refletir sobre a prática 
pedagógica com a ajuda de registros 
reflexivos que são um poderoso recurso 
na formação de bons professores”. (M7) 

“Tive então que aprender a ser mais 
paciente, tolerante e a ter mais 
diplomacia ao gerenciar essa interação. 
(M1).  

Ser mentor é estar preparado (se 
preparar) para desafios, promovendo a 
melhoria da ação docente do PI frente à 
complexidade das situações de ensino no 
início da carreira e ao longo dela. 
Situações essas que o professor mentor 
deve ser capaz de analisar, estimulando a 
reflexão sobre elas. É decisivo na 
interação mentor/professor iniciante o 
modo de orientar as aprendizagens que 
se objetiva nas experiências 
desenvolvidas com ele. É importante que 
o mentor seja capaz de analisar as 
ações/concepções do PI e, através de um 
comprometimento com sua 
aprendizagem e uma condução segura, 
possa estabelecer estratégias que 
reconduzam aspectos que envolvem: 
melhora da ação docente no manejo da 
sala e controle da disciplina; promoção 
do bem estar pessoal e profissional de 
modo a facilitar sua adaptação e 
integração na cultura da escola; 
promoção da permanência na carreira 
durante os anos de iniciação para 
redução da taxa de abandono da 
profissão. Esses saberes são oriundos da 
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carreira enquanto profissionais 
experientes e das aprendizagens 
ocorridas durante a fase de 
aperfeiçoamento para atuar junto ao 
programa”. (M8) 

Finalmente, deixamos para as políticas públicas de formação 
de professores a sugestão de que programas de 
acompanhamento de professores iniciantes sejam 
promovidos e que os professores efetivos os apoiem em suas 
novas aprendizagens de ser professor. Sugerimos, no âmbito 
da pesquisa, que sejam propostos e investigados outros 
modelos de formação online para professores em diferentes 
fases de carreira, com características semelhantes às 
adotadas no Programa de Mentoria da UFSCar, visto ter sido 
uma experiência bem sucedida de formação. 
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