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Resumo 
A aprendizagem das profissões requer processos de acompanhamento. A indução docente é uma 
fase fundamental e necessária para aprender a ensinar. Os participantes do programa de indução 
desenvolvido na República Dominicana consistiram de 45 mentores e 363 professores iniciantes. 
Os dados descritos e analisados neste artigo são: 1.750 comentários em fóruns de discussão e 
9.932 mensagens em aplicativos de mensagens instantâneas produzidas por mentores e professores 
iniciantes. Os resultados mostram que o programa teve um impacto social, cognitivo e formativo 
nos professores iniciantes. Conclui-se que a indução destes docentes requer um acompanhamento 
durante os primeiros anos de prática profissional. 

Palavras chave: Indução, professores iniciantes, comunicação assíncrona, desenvolvimento 
profissional. 

 

Abstract 
The learning of the professions requires mentoring processes. Teacher induction is a fundamental 
and necessary phase to learn to how to teach. The participants in the induction program developed 
in the Dominican Republic were 45 mentors and 363 beginning teachers. The data that is described 
and analyzed in this article is: 1,750 comments in discussion forums and 9,932 messages produced 
by mentors and beginning teachers in a messenger application. The results show that the program 
has had a social, cognitive and formative impact on the beginning teachers. It’s concluded that the 
induction of these requires a mentoring during the first years of the professional teaching practice. 

Keywords: Induction, beginner teachers, asynchronous communication, professional development 
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1. Estado da questão e fundamentação teórica 
 

O exercício do ensino nos tempos atuais tornou-se uma atividade cada vez mais 
complexa. Às tarefas tradicionais que os professores desenvolveram, novas funções são 
incorporadas que ampliam as demandas aos professores (Vaillant & Marcelo, 2015): gestão 
e administração, formação contínua, uso de tecnologias e desenho de conteúdos, entre 
outras. Novas abordagens de ensino focadas em promover a aquisição de habilidades nos 
alunos; novos conteúdos e programas curriculares; ambientes de aprendizagem cada vez 
mais complexos, caracterizados pela diversidade e multiculturalismo (Bickmore & 
Bickmore, 2010; Kelly, Reushle, Chakrabarty e Kinnane, 2014; White, 2011). 

Os primeiros anos, por vezes representam um "choque com a realidade", bem como um 
processo de aprendizado intenso do tipo tentativa e erro na maioria dos casos, e 
caracterizado por um princípio de sobrevivência, e uma predominância do valor da prática. 
Os professores iniciantes encontram-se com certos problemas específicos de seu status 
profissional: o isolamento de seus pares; a dificuldade de transferir o conhecimento 
adquirido na fase de formação e o desenvolvimento de uma concepção técnica de ensino, 
são os problemas que mais ameaçam os professores iniciantes. Outros problemas são: como 
administrar a sala de aula, como motivar os alunos, como se relacionar com pais e colegas, 
como sobreviver pessoal e profissionalmente (Fetherston & Lummis, 2012; Kelly et al., 
2014). 

Para dar resposta às situações novas e complexas que os professores encontram na fase 
de indução, foram criados programas que têm como objetivo acompanhar os professores 
iniciantes ao longo de seus primeiros anos de ensino (Bransford, Derry, Berliner & 
Hammersness, 2005; Marcelo, 2009). São programas formativos que pretendem oferecer 
oportunidades não apenas para apoio emocional, mas também para facilitar as 
competências pedagógicas de novos professores (Barrera, Braley & Slate, 2010; Bickmore 
& Bickmore, 2010; Kelly et al., 2014). 

Se algo caracteriza a maioria dos programas de indução é a figura do mentor. O mentor 
é um professor com experiência e saber docente reconhecido com formação especializada 
como formador, que oferece seu apoio a professores iniciantes (Kelly et al., 2014). Nas 
duas últimas décadas, os programas de indução têm-se centrado em promover a relação 
entre um mentor e um iniciante. Os resultados da pesquisa vêm demonstrar que esse apoio e 
acompanhamento faz com que os professores não abandonem sua profissão (Bickmore & 
Bickmore, 2010; Bang, 2013). 

Enquanto nos programas de indução que foram organizados e desenvolvidos, os 
contatos presenciais e síncronos têm prevalecido, pouco a pouco vão se introduzindo 
componentes e recursos que permitiram ampliar as possibilidades de comunicação, 
interação e recursos oferecidos aos professores iniciantes (Romano, 2008). Elementos como 
fóruns de discussão para professores iniciantes ou a criação de redes específicas para 
professores iniciantes permitem oferecer aos professores iniciantes um plus de 
acompanhamento distribuído e onipresente (Zhao, Englert, Chen, Jones, & Ferdig, 2000). 
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Neste artigo descrevemos alguns componentes de um programa de indução voltado 
para professores iniciantes em que os recursos digitais são utilizados intensivamente com 
diferentes objetivos: criação de comunidades de aprendizagem, reflexão, análise da prática, 
comunicação e desenvolvimento profissional (Garrison, Anderson & Archer, 2001). 
Baseado no modelo de análise de Garrison et al. (2001), levamos em conta na dimensão 
social a comunicação e interação dos participantes do programa de indução em fóruns e 
mensagens através do WhatsApp (no qual descrevemos seus sentimentos, reflexões, 
interações, etc.); na dimensão cognitiva, analisamos seus pensamentos e reflexões; e, por 
último, na dimensão formativa, descrevemos o quê estão aprendendo mentores e 
professores iniciantes do programa de indução com relação aos comentários destacados nos 
fóruns da sala de aula de aprendizagem virtual. 

A formação inicial e contínua na América Latina e no Caribe está pouco valorizada. 
No entanto, existe um grande interesse em renovar as instituições de formação, estando 
ciente da necessidade de redefinir o papel e a função do formador de formadores (Vaillant, 
2016). 

Os professores têm uma influência decisiva no aumento da qualidade educacional. É 
por isso que são necessárias políticas que visem a formação inicial e a aprendizagem de 
qualidade e por uma aprendizagem com base em sua trajetória profissional. A atualização 
permanente do conhecimento e as competências profissionais são totalmente necessárias 
para formar-se, aprender e melhorar (Vaillant & Marcelo, 2015). Relatórios internacionais 
mostram que o melhoramento da qualidade dos professores repercute positivamente nos 
estudantes (Darling-Hammond, 2016, OCDE, 2005). 

Estudos como os de Fantilli e McDougall (2009) ou Orland-Barak (2014), apontam 
que cerca de 50% dos professores deixam a profissão nos primeiros cinco anos de 
experiência profissional. A este problema, devemos adicionar a baixa remuneração 
econômica e negligência social e política, influenciando de maneira direta no aceleramento 
do abandono da profissão docente. 

A esse respeito, devemos prestar atenção especial às políticas que integram a formação 
de apoio ao professor. Programas em que se desenham propostas formativas para mentores, 
de forma que eles possam apoiar profissional e pedagogicamente os novos professores 
(Vaillant, 2016). À medida que o professor adquire mais conhecimento e compreende 
melhor o processo de ensino, sua eficácia aumenta (Marcelo & Alcalde, 2017; Johnson, 
Berg, & Donaldson, 2005). 

Em outro sentido, a formação de professores é um processo contínuo, sistemático e 
organizado que abrange toda a carreira docente. A indução à docência permite que os 
professores adquiram conhecimentos, habilidades e atitudes para desenvolver um ensino de 
qualidade (Marcelo et al., 2016; Schatz-Oppenheimer, 2017). 

Como já observado por Johnston e Ryan (1989), os professores iniciantes são 
estrangeiros em um mundo desconhecido. O período de inserção constitui um processo que 
deve permitir ao professor iniciante conhecer a cultura institucional, integrando-a à sua 
própria personalidade e permitindo-lhe adaptar-se. Este processo pode ser dramático 
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quando este deve ser integrado em culturas que lhe são desconhecidas no momento de 
começar a ensinar. 

Seguindo as contribuições de Helms-Lorenz, van de Grift e Maulana (2015) e Schatz-
Oppenheimer (2017), uma das ações mais significativas é a de poder contar com a figura do 
mentor, um professor especializado na mesma área, com tempo disponível para planejar 
colaborativamente e cooperativamente com outros professores e estabelecer uma rede de 
formação e aprendizado. 

Podemos definir a indução docente como o acompanhamento de um professor ou 
mentor experiente para aqueles que começam. A mentoria exige aprendizado que contribua 
para o desenvolvimento profissional daqueles que iniciam desde o primeiro dia. É uma 
estratégia formativa necessária, vital e com características particulares que a tornam única. 
Entretanto, uma série de características básicas deve ser considerada para que os programas 
de inserção sejam eficazes: metas claras, financiamento, treinamento, reuniões, 
observações, orientação, maior ênfase no aconselhamento e menos no controle (Sadiq, 
Ramzan, & Akhtar, 2017). 

A criação de ambientes de aprendizagem colaborativa permite romper com o 
isolamento que marca os professores, ajudando-os a aprender com a experiência do outro e 
com o outro. Os mentores são um suporte para a reflexão sobre o que acontece na sala de 
aula, contribuindo para a construção de sua identidade profissional e de professores 
iniciantes (Marcelo García, Gallego-Domínguez, Murillo Estepa, & Marcelo-Martínez, 
2018). 
 
 
2. Metodologia de investigação 
 

A investigação que descrevemos faz parte do desenvolvimento de um programa de 
indução que os autores vêm desenvolvendo para professores iniciantes na República 
Dominicana e organizado pelo INAFOCAM (Instituto Nacional de Formación y 
Capacitación del Magisterio). O programa consiste em atividades formativas dentro da 
escola (observação da sala de aula, ciclos de análise e aprimoramento da prática) e fora 
dela. São realizados círculos de aprendizagem, através dos quais os professores iniciantes 
compartilham, refletem e trocam experiências com outros professores iniciantes, assim 
como com outros professores experientes. 

O espaço de formação e acompanhamento on-line do programa de indução tem um 
espaço aberto e público, bem como um espaço privado para acesso de professores iniciantes 
e mentores. No espaço privado, oferece aos professores iniciantes e mentores as seguintes 
ferramentas: círculos de aprendizagem (são os encontros em que cada mentor se encontra 
com todos os professores iniciantes designados para ele); uma sala de aula virtual 
(desenvolvida na plataforma Moodle e oferecendo conteúdo formativo online para 
professores iniciantes e mentores); a ferramenta Plano de Melhoria (que ajuda os 
professores iniciantes a estabelecer suas próprias metas e objetivos); o diário reflexivo (para 
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apoiar o processo de reflexão do seu iniciante); e as ferramentas de fóruns e mensagens 
instantâneas no WhatsApp. 
 
2.1. Descrição da amostra 
 

Os participantes do programa são 45 mentores e 363 professores iniciantes. Do total de 
mentores participantes do programa, 90% são mulheres e 10% são homens. Com relação 
aos iniciantes, a tendência é muito semelhante, com 85% sendo mulheres. Com relação à 
sua origem geográfica, temos representação de todo o país, sendo dezoito as regionais 
envolvidas no programa, cada uma delas com vários mentores; e novos professores 
distribuídos pelos distritos de cada uma dessas regionais (Marcelo & Alcalde, 2017; 
Marcelo García, Gallego-Domínguez, Murillo Estepa, & Marcelo-Martínez, 2018). A 
seleção dos participantes foi realizada em coordenação entre as instituições governamentais 
e administrativas e a coordenação do programa de indução. Eles foram selecionados com 
base em critérios como: anos de experiência docente, tarefas de coordenação pedagógica 
nas escolas, disponibilidade para participar do programa, necessidades formativas e 
facilidade de acesso e atendimento às exigências do programa institucional. 

Os dados que descrevemos neste artigo foram compilados usando ferramentas de 
comunicação assíncrona que são usadas no programa: fórum de discussão e mensagens 
instantâneas por meio do WhatsApp. Em relação aos fóruns, analisamos mais de 125 
inscrições nesse espaço de comunicação em que 100% dos mentores e mentores 
participaram e 89% dos professores iniciantes. A seleção da amostra não responde a 
nenhum critério específico, uma vez que, como mencionado acima, a seleção de novos 
mentores e professores foi feita a partir dos órgãos do governo em coordenação com a 
gerência do programa. Todos os participantes das comunicações de onde foram extraídos os 
dados deste artigo compõem o número total de mentores e professores iniciantes 
participantes do programa (tendo em conta que, no final, apenas oitenta e nove por cento 
dos recém-matriculados participaram ativamente).  

Em cada tópico ou mensagem iniciada há uma média de 14 mensagens, então falamos 
de um número aproximado de 1.750 comentários analisados. Em relação às mensagens 
instantâneas, analisamos 9.932 mensagens produzidas por mentores ou por iniciantes. 
 
2.2. Procedimento para a análise de dados 
 

Para a análise de mensagens, tanto em fóruns como no WhatsApp, contamos com o 
modelo comunitário de investigação desenvolvido por Garrison, Anderson e Archer. Esses 
autores desenvolveram um modelo que deu origem a um grande número de investigações 
relacionadas aos processos de aprendizagem em espaços virtuais (Garrison, Aderson, & 
Archer, 2010), em que as dimensões são descritas: social, cognitiva e formativa. Na 
dimensão cognitiva analisamos seus pensamentos e reflexões comentadas em periódicos 
pessoais sobre a construção de significados, aprendizado, exploração de ideias, como 
resolver um problema ou dilema, etc. 
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Para a análise social da comunicação e da interação dos participantes do programa de 
indução, levamos em conta as declarações dos professores e mentores com relação à 
criação de um bom clima de trabalho, interações de apoio e orientação, aspectos afetivos, 
de lazer e coesão de grupo. 

E finalmente, na análise da dimensão didática ou formativa, descrevemos o que os 
mentores e iniciantes estão participando no programa de indução com respeito ao design 
instrucional, discursivo, tarefas de formação, desenho e implementação de materiais, como 
ensinar, etc. 

Nesse sentido, para a análise das informações, utilizamos um sistema de categorias de 
acordo com os temas introduzidos por mentores e iniciantes, que surgiram de acordo com 
sua dificuldade, reflexão, motivação ou interesse em seu cotidiano de trabalho. Ao mesmo 
tempo, tomamos como referência para a elaboração deste sistema as dimensões propostas 
por (Marcelo García & Perera Rodríguez, 2007) em seu artigo sobre interações didáticas 
em ambientes virtuais de aprendizagem. Para sua análise, utilizamos o programa MaxQda. 
Este programa permite a análise qualitativa dos dados objeto de estudo deste artigo. Como 
mencionado, começamos com uma primeira análise baseada em categorias introduzidas 
pelos próprios participantes para continuar com um sistema que já foi predeterminado, mas 
validado através de julgamento de especialistas para adaptá-lo ao contexto, participantes e 
tempo de aplicação e análise (Gilgun, 2011; Houghton, Murphy, Shaw e Casey, 2015). 

Nas tabelas a seguir, enquadramos e descrevemos essas categorias de acordo com sua 
pertença à dimensão cognitiva, social ou formativa: 
 
Tabela 1: Sistema de categorias utilizadas para análise de dados 

DIMENSÕES CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

DIMENSÃO 
COGNITIVA 

 
É definido para a 
análise de tudo 

relacionado à teoria, 
processos de 

interiorização de 
conteúdos e criação 
de conhecimento. 

INICIAÇÃO 
Abordagem inicial para reconhecer o 

problema existente. 

Reconhecer o problema (CINIC) 

Sensação de confusão (perguntas) 

EXPLORAÇÃO DE IDÉIAS 
Pesquisa de informações relevantes 

para o problema. 

Divergências com o grupo (CEXPL) 

Divergências com uma mensagem / 
participante 

Troca de informação 

Sugestões para reconsideração 

Redemoinho de Idéias (CINTE) 

INTEGRAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
Concretização e concordância com 

outros colegas para sintetizar e propor 
soluções. 

Convergências com outros colegas 
iniciantes e com seus respectivos mentores 

Convergência e concordância com uma 
mensagem específica 

Idéias concretas, sintetizar (CRES) 

Propor soluções 

RESOLUÇÃO DO DILEMA / Aplicação de soluções de mudança viáveis. 
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PROBLEMA. 
As soluções são aplicadas com 

coerência e viabilidade para mudança e 
melhoria. 

DIMENSÃO 
SOCIAL 

É aquela em que as 
conexões são 

criadas tendo os 
mesmos interesses e 

preocupações de 
aprendizagem. 

AFETIVA 

Expressão de emoções (positivas) (SAEM) 

Narrações de aspectos da vida cotidiana 
(Experiências) (SANA) 

Tom de saída crítico (crítico) (SACR) 

INTERATIVA (SINT) 

COESÃO (SCOH) 

DIMENSÃO 
FORMATIVA 

Define o desenho, a 
facilitação e a 
direção dos 

processos sociais e 
cognitivos, com o 
objetivo de obter 

resultados de 
aprendizagem 
significativa e 

educacionalmente 
proveitosos. 

DESENHO INSTRUCIONAL E DE 
GERENCIAMENTO 

Referências ao programa, currículo 
(DGPR) 

Desenho de Métodos (DGMT) 

Use meios, materiais, a plataforma 
(DGME) 

Estabelecer normas (DGNO) 

FACILITAR O DISCURSO 

Identificar áreas de concordância / 
desacordo (DDAD) 

Promover a participação, discussão 
(DDPA) 

Avaliar a eficácia do processo (DDEP) 

TAREFAS 

Cumprimento de Tarefas (DTAR) 

Conteúdo da Tarefa (DTPR) 

Suportes (DTAP) 

Avaliação (DTEV) 

EDUCAÇÃO DIRETA 

Formular perguntas (solicitação) (DIFP) 

Apresentar uma nova ideia (estruturação) 

Responder a perguntas explícitas (DIRP) 

Reagir (com / sem avaliação) a uma 
intervenção (DIRI) 

 
 
3. Análise de dados 
 

Para a análise dos dados, partimos do estudo das frequências de cada uma das 
dimensões (cognitiva, social e formativa) abordadas. Na tabela a seguir podemos observar 
essas frequências e a origem das informações, ou seja, o número de mensagens e 
comentários feitos através dos fóruns da plataforma virtual de aprendizagem do Programa 
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de indução à docência, bem como aqueles comentados através do aplicativo de mensagens 
instantâneas WhatsApp. 
 
Tabela 2: Frequências das dimensões 

 Dimensões  

Fontes de informação Cognitiva Social Formativa 
Total 

mensagens / 
comentários 

Fóruns 787 (45%) 351 (20%) 612 (35%) 1.750 

WhatsApp 1.987 (20%) 5.462 (55%) 2.483 (25%) 9.932 

Total  
mensagens / comentários 

2.774 5.813 3.095  

 
Como podemos ver na Tabela 2, analisamos os dados com base nas três dimensões nas 

duas fontes de informação em estudo neste artigo, fóruns e mensagens instantâneas no 
WhatsApp. Um total de 2.774 mensagens foram codificadas e categorizadas na dimensão 
cognitiva, 5.813 no social e 3.095 na dimensão formativa. Nas seções a seguir, 
descrevemos a análise (tanto qualitativa quanto quantitativa e frequência) de cada uma 
dessas dimensões, juntamente com suas categorias e subcategorias. 
 
 
Análise de dados pertencentes à dimensão cognitiva 
 

Nesta dimensão analisamos as mensagens a partir do ponto de vista do nível de 
desenvolvimento cognitivo, associando-se à análise de tudo relacionado à teoria, aos 
processos de internalização dos conteúdos bem como à criação de conhecimento (Koda, 
2018) derivado das entradas feitas nos fóruns e mensagens no WhatsApp. Ele contém 
quatro fases de caráter geral, iniciação, exploração, integração e resolução, e as frequências 
são as que apresentamos abaixo: 
 
Tabela 3: Dimensão cognitiva: categorias e frequências  

Dimensão Cognitiva 

Categorias 
Fóruns 

Nº mensagens 
(frequências, %) 

WhatsApp 
Nº mensagens 

(frequências, %) 

Nº mensagens totais 
(frequências, %) 

Iniciação 251 (14%) 636 (7%) 887 (32%) 

Exploração 220 (13%) 556 (5%) 776 (28%) 

Integração 198 (11%) 496 (5%) 694 (25%) 

Resolução 118 (7%) 299 (3%) 417 (15%) 

 Total = 787 (45%) Total = 1.987 (20%) Total = 2.774 
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Na primeira fase de iniciação, são mensagens que definem o problema analisado a 

partir da experiência. No nosso caso, essa primeira fase é determinada principalmente pelos 
professores mentores, já que com o desenvolvimento do programa Inductio eles pretendem 
melhorar a qualidade da educação na República Dominicana. É por isso que ambos os 
perfis dos participantes (mentores e professores iniciantes) compartilham a ideia de que o 
programa lhes oferece uma oportunidade de aprendizagem nova, convidando à reflexão, a 
colocar em prática o aprendizado e promovendo a autoaprendizagem. Sob o nome do 
código CINIC, eles percebem o Programa como as "fundações" da casa, de sua auto-
formação e capacidade de melhoria diária: 

 
"Se queremos construir um bom edifício, vamos dar uma atenção especial à 
sapata" (Mentor_18). 
 

Um exemplo da confusão no início do programa pode ser encontrado no seguinte: 
 
"Eu preciso explicar como posso encontrar o conteúdo e as tarefas para fazer 
depois de completar o meu perfil" (Mentor_2). 
 

Um total de 887 (251 em fóruns e 636 no WhatsApp) comentários foram analisados 
nesta categoria, ou seja, 32% do total de mensagens trataram de seus próprios temas sobre a 
abordagem inicial, a fim de reconhecer o problema existente. 
Na segunda fase dedicada à exploração, produz-se uma troca de ideias em todos os pontos a 
trabalhar. Em relação às sugestões de reconsideração, um dos mentores fez a seguinte 
proposta: 

 
"Você poderia adicionar uma seção chamada dúvidas no fórum geral?" 
(Mentor_5). 
 

Acrescentamos que todas as sugestões são analisadas e colocadas em prática, se 
julgarmos apropriado. Neste caso, houve um total de 776 comentários (ou seja, 28% das 
mensagens) referentes à categoria de exploração e busca de informações relevantes para o 
problema levantado anteriormente, sendo este tema presente em 220 mensagens do fórum e 
em 556 intervenções no WhatsApp. 

A fase de integração é a terceira, onde os conteúdos tratados na fase anterior são 
definidos e aceitos nessa parte da análise. Trata-se de um esforço para incorporar essas 
mudanças fornecidas por mentores e professores iniciantes e aproveitamento das novas 
informações em esquemas cognitivos pessoais. Um dos professores iniciantes explicou que: 

 
"Eu não tenho internet em casa, vou tentar conectar da Instituição" 
(Iniciante_3). 
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De acordo com a frequência desta categoria, 694 mensagens (ou seja, 25% do total), os 
participantes especificam e chegam a acordos com outros colegas para sintetizar e propor 
soluções. Desse total de mensagens, 198 são comentadas nos fóruns e os restantes 496 no 
WhatsApp. 

E finalmente a quarta fase, a resolução. Nesta fase da dimensão cognitiva trata de 
analisar as mensagens que fornecem soluções para os problemas inicialmente levantados. 
Um exemplo de integração em termos de conectividade com a Internet é a solução que seu 
orientador lhe mostrou: 

 
"Na sexta-feira, faremos um círculo de aprendizado e todos nos conectaremos 
ao portal da minha casa" (Mentor_10). 
 

Um total de 417 mensagens (118 em fóruns e 299 no WhatsApp), ou seja, 15% do 
total, referem-se à abordagem de possíveis soluções aplicadas com coerência e viabilidade 
de mudança e melhoria. 
 
 
Análise de dados pertencentes à dimensão social 
 

Esta dimensão inclui todas as mensagens referentes às diferentes explicações sobre o 
desenvolvimento do portal Inductio. São criados vínculos entre professores iniciantes, 
mentores e ambos os perfis de participação por meio de mensagens instantâneas analisadas 
no aplicativo WhatsApp, totalizando 6.455 mensagens (ou seja, 65% das 9.930 analisadas 
referem-se a essa dimensão social). Incorporamos nesta dimensão as categorias afetiva, 
interativa, de lazer e de coesão grupal, representadas pelos seguintes dados: 
 
Tabela 4: Dimensão social: categorias e frequências 

Dimensão Social 

Categorias 
Foros  

Nº mensagens 
(frequências, %) 

WhatsApp 
Nº mensagens 

(frequências, %) 

Nº mensagens totais 
(frequências, %) 

Afetiva 123 (7%) 1.912 (19%) 2.035 (35%) 

Interativa 53 (3%) 819 (8%) 872 (15%) 

Lazer 77 (4%) 1.202 (12%) 1.279 (22%) 

Coesão 98 (6%) 1.529 (16%) 1.627 (28%) 

 Total = 351 (20%) Total = 5.462 (55%) Total = 5.813 

 
A categoria afetiva se encontra muito presente (2.034 intervenções, ou seja, 35% do 

total, com 123 mensagens em fóruns e 1.912 no WhatsApp), pois conta como mentores e 
professores iniciantes, doenças, mortes, etc. se sentem a cada dia. 
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"Ontem a mãe de um dos meus principiantes morreu" (Mentor_42) e a resposta 
foi iminente do tipo "muito encorajamento e força para o seu principiante" 
(Mentor_33). 
 

As intervenções relacionadas à categoria interativa referem-se a acordos e / ou 
discordâncias de mensagens ou comentários narrados por outro iniciante ou mentor. 
Podemos observar diversas e numerosas mensagens interativas (872 intervenções, ou seja, 
15% do total, sendo 53 dessas mensagens escritas em fóruns e 819 através de mensagens 
instantâneas) entre mentores e iniciantes com novas contribuições, em concordância ou 
discordância com outros já levantados. Para o qual encontramos várias mensagens 
oferecendo ideias e técnicas para isso (Borko, 2004). 

 
"Eu gostaria de saber estratégias para dominar a disciplina na sala de aula" 
(Beginner_5) 
 

Em relação à categoria de lazer, nossos perfis de participantes são geralmente muito 
extrovertidos e abertos para narrar seus planos em termos de tarefas de planejamento, 
visitas, cronogramas, etc. 

 
"Nós ficamos na minha casa, adiantamos os planos de melhorias e tomamos 
algo juntos?" (Mentor_36). 
 

O trabalho está ligado ao lazer em algumas ocasiões, compartilhando um espaço de 
trabalho de forma cômoda e lúdica. A frequência de mensagens nesta categoria corresponde 
a 22% (ou seja, 1.279 mensagens estão relacionadas a esse tópico, sendo 77 delas 
analisadas a partir do aplicativo de fóruns e 1.202 do WhatsApp). 

Na dimensão da coesão do grupo, o grupo de mentores é muito coeso e nesse sentido 
tem claro os objetivos do programa de indução e todos os perfis de participantes trabalham 
para um objetivo comum, tais como a melhoria da qualidade da educação no seu país 
(Borko, 2004). Quando algum deles enfrenta alguma dificuldade, eles se ajudam 
constantemente e permanentemente. Professores iniciantes são ainda mais ligados aos seus 
mentores, pois são seus guias e precisam de seu apoio contínuo. Um total de 1.627 
mensagens (28% do total) são dedicados a esta referência ou categoria, criando assim um 
suporte de coesão grupal diário entre mentores e principiantes, sendo distribuído da 
seguinte forma: 98 mensagens em fóruns e 1529 em WhatsApp. Em linhas gerais, a 
dimensão social está muito latente em todos os componentes do programa de indução 
porque existe uma ajuda constante entre eles e uma plena compreensão de qualquer 
dificuldade que se apresente no caminho até o progresso e a formação permanente dos 
professores iniciantes da República Dominicana. 
 
 
Análise de dados pertencentes à dimensão formativa 
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O processo de aprendizagem dos professores iniciantes, juntamente com as indicações 
e orientações dos mentores, faz com que esta dimensão tome forma em quatro grandes 
categorias, desenho instrucional e gerencial, facilitação do discurso, tarefas e educação 
direta, cujos dados de frequência são os que mostramos na tabela a seguir: 
 
Tabela 5: Dimensão formativa: categorias e frequências 

Dimensão Formativa 

Categorias 
Fóruns Nº 
mensagens 

(frequências, %) 

WhatsApp Nº 
mensagens 

(frequências, %) 

Nº mensagens totais 
(frequências, %) 

Desenho instrucional 110 (6%) 447 (4%) 557 (18%) 

Facilitar o discurso 135 (8%) 546 (6%) 681 (22%) 

Tarefas 196 (11%) 794 (8%) 990 (32%) 

Educação direta 171 (10%) 696 (7%) 867 (28%) 

 Total = 612 (35%) Total = 2.483 (25%) Total = 3.095 

 
Em relação à primeira categoria, o desenho instrucional e de gestão, as regras de 

entrega de todos os instrumentos a serem executados são enquadradas por datas, requisitos 
em termos de objetivos, linhas de trabalho a serem seguidas, planejamento e projeto, etc. 

 
"Na quinta-feira você tem que entregar o questionário inicial para 
principiantes" (Mentor_27). 
 

A maioria das intervenções se dão na preocupação de como desenvolver a tarefa 
encomendada, seja por dificuldades de conexão como de entendimento da mesma. Nesta 
categoria, encontramos um total de 557 intervenções (110 através dos fóruns e 447 através 
do WhatsApp), ou seja, 18% das mensagens dessa dimensão correspondem a essa primeira 
categoria analisada. 

A segunda categoria, o fato de facilitar o discurso, são intervenções que estão 
constantemente aparecendo. 

 
"Onde a tarefa 1 é encontrada?" (Iniciante_120) e sua resposta 
"Você pode encontrá-la na sala de formação, módulo 1" (Mentor_7). 
 

Também o endereço e secretaria do programa de indução está diariamente resolvendo 
dúvidas de qualquer tipo, por isso esta categoria é muito exigida por todos os perfis dos 
participantes. O número de mensagens analisadas nesta categoria é de 681, ou seja, 22% do 
total (3.095), com 135 intervenções realizadas nos fóruns e 546 através do WhatsApp. 
As tarefas, sendo a terceira categoria, constituem a maior parte das mensagens registradas. 
Suas dúvidas estão relacionadas ao desempenho das mesmas, prazos e site correspondente 
para fazer o upload delas. 
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"Onde faz o upload de planos de melhoria?" (Beginner_230). 
 

32% do total de mensagens dessa dimensão correspondem a essa categoria em tarefas 
de aprendizado, ou seja, 990 intervenções (196 em fóruns e 794 no WhatsApp). 

A quarta e última categoria, a educação direta, além das tarefas a serem realizadas, 
também se percebe uma certa preocupação com aspectos a serem desenvolvidos em sala de 
aula, que são compartilhados através de mensagens instantâneas. 28% das mensagens (867 
no total) da dimensão formativa foram analisadas e categorizadas sob o nome de educação 
direta, sendo 171 provenientes do fórum da plataforma do Programa e 696 de grupos e 
conversas privadas do WhatsApp. 
 
 
4. Conclusões e discussão 
 

Com os resultados que temos apresentado anteriormente, descobrimos que tanto 
mentores quanto professores iniciantes compartilham a ideia de que o programa de indução 
os ajuda a aprender de forma colaborativa, levantando uma situação inicial de interesse e 
construindo juntos a solução ou o conhecimento necessário para sua compreensão 
(Lawrence & Tar, 2018). Também nessa dimensão eles destacam e enfatizam como o 
programa oferece a eles uma oportunidade de aprendizagem, ajudando-os a refletir e 
fomentando acima de tudo a autoaprendizagem com a ajuda de recursos digitais, bem como 
da plataforma virtual. 

Em relação à dimensão social, a conclusão que podemos extrair dos fóruns e 
mensagens instantâneas analisadas é que o programa lhes tem oferecido a oportunidade de 
aprender de forma interativa, permitindo ao mesmo tempo o apoio afetivo de seus colegas 
mentores, professores iniciantes e formadores ( Borko, 2004). Nessa mesma linha, podemos 
afirmar que a coesão do grupo tem sido favorecida e fortalecida ao longo dos meses pelo 
fato de estar em constante contato com o restante e compartilhar com todos os seus 
interesses, compromissos, metas, dificuldades, etc. 

Em relação à dimensão formativa, podemos concluir que o desenho do processo 
instrucional, assim como as tarefas e a educação direta são os aspectos mais demandados 
tanto por iniciantes quanto por professores em termos de necessidade formativa e dúvidas. 
Em fóruns e mensagens instantâneas, eles compartilham essas preocupações diariamente, 
oferecendo alternativas e soluções uns aos outros com base em suas próprias experiências 
ou naquelas aprendidas de forma colaborativa nos módulos de aprendizagem. 

Nesta investigação constatamos como as mensagens instantâneas são usadas pelos 
mentores e iniciantes como um componente social com mais frequência do que no caso dos 
fóruns. Eles representam uma boa ferramenta para ajudar os professores a pensar e debater, 
enquanto os aspectos formativos relacionados ao programa também são abordados por 
meio do fórum ou do WhatsApp. 

Neste artigo, nos concentramos em analisar as possibilidades das tecnologias na 
formação online de professores iniciantes. O programa de indução e acompanhamento está 
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fazendo uso intensivo de tecnologias, em um país cujo nível de competência tecnológica é 
baixo, e isso está significando um bônus de aprendizado para professores iniciantes 
(Blanchard, LePrevost, Tolin & Gutierrez, 2016). Professores que iniciam em escolas 
distantes das cidades, contam com o apoio presencial e virtual dos mentores do programa. 

As mentoras e mentores estão fazendo um esforço considerável (Contreras, 2016) 
chegando a se reunir em seus dias de folga com seus professores iniciantes para ensinar-
lhes a gestão da plataforma tecnológica, já que nos centros educacionais não há acesso à 
internet em geral. São dificuldades que também têm a ver com a ausência ou escassez de 
meios materiais, o que dificulta seu trabalho com os docentes quando utilizam seus laptops 
em oficinas, círculos de aprendizagem ou seminários. Mas essas dificuldades não são 
percebidas como uma barreira para os mentores, pois estão assumindo a partir de sua 
percepção, uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de seu país (Burgos, 
Jáspez, Marcelo, & Murillo, 2019). 

As tecnologias, como descrevemos neste artigo, estão desempenhando um papel 
fundamental no processo de se tornar um professor. Não se trata apenas de aprender 
tecnologias, mas de aprender COM tecnologias. Nesse sentido, os resultados de nossa 
investigação são coincidentes com outros estudos internacionais que tem manifestado a 
necessidade de apoiar o processo de indução com recursos assíncronos, como os fóruns de 
discussão de professores iniciantes ou a criação de redes específicas para professores 
iniciantes, permitem oferecer aos professores que iniciem um plus de acompanhamento 
onipresente e distribuído (Kelly, Reushle, Chakrabarty, & Kinnane, 2014). 

Mas as tecnologias sozinhas não fazem sentido sem as pessoas implicadas no processo 
de indução. Os mentores são os protagonistas deste programa, que, como Orland-Barak 
(2010) comentou, às vezes são especialistas e às vezes iniciantes. Para esses profissionais, 
as tecnologias também desempenham um papel de apoio social, educacional e cognitivo. 
Os aspectos emocionais, afetivos e sociais estão continuamente presentes em suas 
conversas. Mas as tecnologias os comprometem a escrever seus pensamentos e idéias para 
compartilhá-los. E, desse modo, está sendo gerado um processo de maturação cognitiva que 
está facilitando o programa. 
 
 
Notas 
 
1. Traduzido para português por Amanda Oliveira Rabelo, Ravel Oliveira Rabelo e Patricia Antonella Babilani. 
 
 
Referencias 
 
BARRERA, A.; BRALEY, R. T.; SLATE, J. R. Beginning teacher success: an investigation into the feedback 

from mentors of formal mentoring programs. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, vol. 18, 
n. 1, p. 61–74, 2010. Disponível em: http://doi.org/10.1080/13611260903448383. Acesso em: 02 de abril 
de 2019. 



Além das discussões online: aspectos cognitivos, sociais e de formação no processo de indução docente 
 

 
111 

BICKMORE, D. L.; BICKMORE, S. T. A multifaceted approach to teacher induction. Teaching and 
Teacher Education, vol. 26, n. 4, p. 1006–1014, 2010. Disponível em:  
http://doi.org/10.1016/j.tate.2009.10.043. Acesso em: 02 de abril de 2019. 

BLANCHARD, M. R.; LEPREVOST, C. E.; TOLIN, A. D.; GUTIERREZ, K. S. Investigating technology-
enhanced teacher professional development in rural, high-poverty middle schools. Educational 
researcher, vol. 45, n. 3, p. 207-220, 2016. 

BORKO, H. Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational 
researcher, vol. 33, n. 8, p. 3-15, 2004. 

BRANSFORD, J.; DERRY, S.; BERLINER, D.; HAMMERSNESS, K. Theories of learning and their roles in 
teaching. In L. Darling-Hammond & J. Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world (pp. 
40-87). San Francisco: Jossey Bass, 2005. 

BURGOS, D.; JÁSPEZ, J.F.; MARCELO GARCÍA, C.; MURILLO ESTEPA, P. Aprender con tecnologías 
para enseñar con tecnologías en República Dominicana: el programa República Digital Educación. 
Revista Iberoamericana de Educación, vol. 79, p.1, p. 1-20, 2019. 

CONTRERAS, R. P. En América Latina innovar en educación es posible gracias al esfuerzo crítico de sus 
educadores. REXE-Revista de Estudios y Experiencias en Educación, vol. 9, n. 17, p. 65-83, 2016. 

FETHERSTON, T.; LUMMIS, G. Why Western Australian Secondary Teachers Resign. Australian Journal 
of Teacher Education, vol. 37, n. 4, p. 1–20, 2012. 

GARRISON, D. R.; ANDERSON, T.; ARCHER, W. Critical thinking, cognitive presence, and computer 
conferencing in distance education. American Journal of Distance Education, vol. 15, n. 1, 7-23, 2001. 

GARRISON, D. R.; ANDERSON, T.; ARCHER, W. The first decade of the community of inquiry 
framework: A retrospective. The Internet and Higher Education, vol. 13, n. 1, p. 5-9, 2010. 

GILGUN, J. Coding in deductive qualitative analysis. Current Issues in Qualitative Research: An 
Occasional Publication for Field Researchers from a Variety of Disciplines, vol. 2, n.1, p. 1-4, 2011. 

HOUGHTON, C.; MURPHY, K.; SHAW, D.; CASEY, D. Qualitative case study data analysis: An example 
from practice. Nurse researcher, vol. 22, n. 5, 2015. 

KELLY, N.; REUSHLE, S.; CHAKRABARTY, S.; KINNANE, A. Beginning teacher support in Australia: 
Towards an online community to augment current support. Australian Journal of Teacher Education, 
vol. 39, n. 4, 68–82, 2014. Disponível em: http://doi.org/10.14221/ajte.2014v39n4.6. Acesso em: 02 de 
abril de 2019. 

KODA, K. Integrated Communication skills approach: reading to learn as a basis for language and content 
integration. In Reading to Learn in a Foreign Language, p. 38-62. Routledge, 2018. 

LAWRENCE, J. E.; TAR, U. A. Factors that influence teachers’ adoption and integration of ICT in 
teaching/learning process. Educational Media International, vol. 55, n. 1, p. 79-105, 2018 

MARCELO GARCÍA, C., & PERERA RODRÍGUEZ, V. H. Comunicación y aprendizaje electrónico: la 
interacción didáctica en los nuevos espacios virtuales de aprendizaje. Revista de Educación, vol. 343, p. 
381-429, 2007 

MARCELO GARCÍA, C., GALLEGO-DOMÍNGUEZ, C., MURILLO ESTEPA, P., & MARCELO-
MARTÍNEZ, P. Aprender a acompañar: análisis de diarios reflexivos de mentores en un programa de 
inducción. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, vol. 22, n. 1, p. 461-480, 
2018. 

MARCELO, C. Políticas de inserción a la docencia: de eslabón perdido a puente para el desarrollo 
profesional docente. In El profesorado principiante: inserción a la docencia, p. 7-58. Octaedro Editorial, 
2009. 

MARCELO, C.; ALCALDE, D. E. V. Políticas y programas de inducción en la docencia en 
Latinoamérica. Cadernos de Pesquisa, vol. 47, n. 166, p. 1224-1249, 2017. 



CARMEN GALLEGO-DOMÍNGUEZ, CARLOS M. GARCÍA e PAULINO MURILLO-ESTEPA 
 

 
112 

ORLAND-BARAK, L. Learning to mentor-as-praxis. Foundations for a curriculum in teacher education. 
New York: Springer, 2010. 

ROMANO, M. E. Online discussion as a potential professional development tool for first-year teachers. 
Technology Pedagogy and Education, vol. 17, n. 1, 53–65, 2008. Disponível em: 
http://doi.org/10.1080/14759390701847591. Acesso em: 02 de abril de 2019. 

VAILLANT, D., & MARCELO, C. El ABC y D de la formación docente (Vol. 134). Narcea Ediciones, 
2015. 

WHITE, S. (2011). Preparing teachers for rural and regional settings the RRRTEC project. Curriculum & 
Leadership Journal, vol. 9, n. 20. Disponível em: http://www.curriculum.edu.au/leader/the_rrrtec_ 
project,33881.html?issueID=12471 Acesso em: 02 de abril de 2019. 

 
 
Correspondência 
 
Carmen Gallego-Domínguez: Doutora em Educação pela Universidade de Sevilla com menção 

Internacional. Seus trabalhos de investigação versam sobre o professorado principiante, o processo de 
indução à docência e sobre tecnologias. Participa como investigadora em Projetos internacionais, 
assim como se encarrega de formação em programas de indução à docência. Atualmente é docente na 
Universidade de Sevilla e na Universidade Internacional de la Rioja.  

E-mail: cgallego@us.es 

 

Carlos Marcelo: Catedrático em Didática e Organização Educativa na Universidade de Sevilla e Diretor do 
Programa. Dirige o grupo de investigação IDEA, assim como programas de formação na Espanha e 
América Latina. Seu índice h é de 48. 

E-mail: marcelo@us.es 

 

Paulino Murillo Estepa: Catedrático na Universidade de Sevilla. Trajetória científica vinculada ao campo da 
inovação educativa e a formação do professorado, tudo vinculado aos processos de melhora educativa. 
Isto se reflete em diferentes trabalhos de investigação como IP ou como investigador, assim como em 
múltiplos artigos em revistas e capítulos de livros. 

E-mail: paulino@us.es 

 

 

 

Texto publicado em Currículo sem Fronteiras com autorização dos autores 

 


