
 
Currículo sem Fronteiras, v. 19, n. 1, p. 113-133, jan./abr. 2019 

 

ISSN 1645-1384 (online) www.curriculosemfronteiras.org                                                                        113 

 
APRENDER A SER MENTORA: 

 um estudo sobre reflexões de professoras 
experientes e seu desenvolvimento profissional 

 
Maria da Graça Nicoletti Mizukami 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM 
 

Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reali 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR 
 
 

Resumo 

Neste artigo, exploramos as reflexões de professores experientes em seu papel como mentores 
novatos interagindo em um Programa de Mentoria Online (PMO) que visa a educação continuada 
de professores do ensino fundamental no início de suas carreiras. Depois de oferecer informações 
relacionadas a uma pesquisa-intervenção, focamos no processo de desenvolvimento profissional das 
mentoras iniciantes, que abarca análises de suas reflexões ao longo do processo de construção do 
programa, sua implementação e também sua avaliação. Os resultados obtidos podem servir de base 
para melhor compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional dos 
professores do ensino fundamental bem como de processos de indução. 

Palavras-chave: Mentoring, Professores primários iniciantes, Aprendizagem e desenvolvimento 
profissional de professores, Mentores como formadores de professore, Programa de indução. 

 

 

Abstract 

In this article we explore the reflections of experienced teachers in their role as novice mentors 
interacting in an Online Mentoring Program (OMP) aimed at the continuing education of Elementary 
School teachers at the beginning of their careers. After offering information related to an 
intervention research we focused on the professional development process of such experienced 
teachers – novice mentors -, which included examining their reflections throughout the process of 
building the program, its implementation as well its evaluation. We understand that the results 
obtained can serve as a basis for better understanding the processes of learning and professional 
development of the elementary school teachers. 

Keywords: Mentoring, Beginner elementary schoolteachers, Learning and professional 
development of teachers, Mentors as teacher´s educators. Induction program 
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Programas de indução ou de mentoria têm sido desenvolvidos em diversos países como 
um elo entre a formação inicial e a atuação profissional de professores tendo em vista o 
caráter continuado da aprendizagem da docência. Sua importância se destaca ao considerar-
se, de um lado, as limitações dos processos de formação inicial e, de outro, as dificuldades 
características do início da carreira docente. Neste artigo exploramos as reflexões de 
professoras experientes em sua atuação como mentoras iniciantes de um programa de 
mentoria online (PMO) voltado para a formação continuada de professoras do Ensino 
Fundamental I em início de carreira. A partir da realização de uma pesquisa-intervenção 
focalizamos o desenvolvimento profissional de professoras experientes em mentoras, o que 
incluiu o exame de suas reflexões ao longo do processo de construção do programa e sua 
implantação. Entendemos que os resultados obtidos podem servir de base para mais bem se 
compreender processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência de 
professores experientes e a proposição de programas de mesma natureza.  

Para tanto, apresentamos as principais características do programa que foi conduzido por 
professoras experientes (mentoras) em conjunto com as autoras, pesquisadoras de uma 
universidade pública brasileira; descrevemos brevemente a investigação, os objetivos, a 
metodologia. Na sequência, apresentamos as principais referências teóricas e por fim 
apresentamos e analisamos reflexões apresentadas pelas mentoras em reuniões semanais com 
as pesquisadoras e em narrativas escritas (diários; e relatórios) ao longo de aproximadamente 
36 meses. Considerando o caráter de indução do PMO privilegiamos as narrativas de 
diferentes naturezas das mentoras, neste artigo, que oferecem informações, sugestões, 
propostas que indicam a relevância de processos de formação de professores para atuar em 
programas de mentoria ou indução e que tomam como base a reflexão sobre a prática. 
 
 
O Programa de Mentoria Online da UFSCar: características 
 

O PMO, realizado em três etapas distintas, apresentou como propósito geral oferecer 
apoio a professores em início de carreira por meio do auxílio de professoras experientes 
formadas especificamente para atuar como mentoras. Teve como contexto o Portal de 
Professores da UFSCar (www.portaldosprofessores.ufscar.br ). Trata-se de um portal que 
tem possibilita o acesso a um conjunto variado de informações e programas formativos por 
parte dos professores do ensino fundamental e conta com auxílio de profissionais experientes 
da rede pública de ensino e da própria universidade, alunos de pós-graduação da UFSCar e 
outros agentes educacionais. 

A oferta do PMO oferta foi dirigida para professores iniciantes (com até cinco anos de 
exercício profissional) dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Foi desenvolvido via 
internet e o modelo de mentoria tem como eixo metodológico a reflexão dos professores 
iniciantes sobre suas práticas pedagógicas, assumindo-se, portanto, uma abordagem 
educativa (Wang, Odell, Schwille, 2008). Para isso, consideramos as características da 
aprendizagem do adulto e dos contextos de atuação profissional. Cada professora iniciante 
inscrita recebeu a orientação de uma mentora (uma professora experiente) que a acompanhou 



Aprender a ser mentora: um estudo sobre reflexões de professoras experientes [...] 
 

 
115 

durante a vigência do programa, que pode ser realizado em dois módulos (um primeiro, com 
duração de 120 horas ao longo de aproximadamente um ano e um segundo, complementar, 
com a duração de 60 horas ao longo de seis meses).  

A primeira etapa durou de nove meses na qual procedemos a formação inicial de um 
grupo de dez professoras experientes, - selecionadas por serem consideradas pelos pares 
como bem-sucedidas-, para o desempenho de atividades de mentoria em encontros semanais 
(duas horas de duração) com toda a equipe (professoras mentoras, pesquisadoras, auxiliares 
de pesquisa). A partir de um conjunto de diversificado de atividades, as bases conceituais, as 
práticas de ensino desejáveis e as ferramentas a serem adotadas no programa online foram 
definidas. Nesse processo delinearam-se as características gerais, os pressupostos, o 
“currículo”, as atividades, a duração do PMO. 

Os seguintes objetivos foram definidos para o PMO: contribuir para a formação de 
professores reflexivos, estimular um processo constante de autoavaliação 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, proporcionar apoio e assessoria didática aos professores, 
favorecendo seu bem-estar pessoal e profissional, facilitando sua adaptação e integração 
crítica ao sistema de ensino, à realidade da escola e da comunidade e a seus pares; ajudar os 
professores iniciantes a superar suas incertezas, dúvidas, angústias e temores frente às 
dificuldades de várias ordens que surgem em diferentes momentos da profissão e contribuir 
para a permanência dos professores no magistério. 

Os papéis dos mentores incluíam: analisar os em conjunto problemas e dificuldades 
apresentados; sugerir encaminhamentos possíveis a cada caso, com base em teorias e práticas 
educacionais; oferecer apoio e auxílio diante de dúvidas, conflitos, tensões, dificuldades 
manifestadas em seu exercício docente; propor e estudar casos específicos, auxiliar a 
construção de conhecimentos profissionais; provocar reflexões sobre práticas docentes; 
oferecer devolutiva dos registros das atividades realizadas pelos iniciantes; auxiliar o 
professor iniciante a aprender a filosofia e os valores culturais das escolas e a construir um 
repertório de comportamentos profissionais esperados pela comunidade escolar em que atua; 
promover avaliações sistemáticas junto ao professor iniciante sobre o processo de mentoria 
redirecionando-o sempre que necessário. 

Na segunda etapa as mentoras passaram por um processo de letramento digital e 
formação para atuar online, e que durou cerca três meses e consistiu de encontros semanais 
num laboratório de informática da universidade. 

Na terceira etapa as mentoras desenvolveram as atividades de mentoria, via internet, 
acompanhando diferentes professoras iniciantes ao longo de três anos e meio. Ao menos duas 
vezes por semana, mentora e iniciante deveriam manter contato por meio de mensagens 
dispostas no ambiente virtual do programa, já que este era o principal meio de comunicação 
entre elas. Cada mentora acompanhou até três professoras iniciantes ao longo de seis a 24 
meses. 

Dada a natureza proposta do PMO o seu desenvolvimento em diferentes etapas 
configurou um espaço de pesquisa-intervenção. Relativamente a este último aspecto, 
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buscamos conhecer e analisar processos de desenvolvimento profissional de professores em 
diferentes fases de carreira, por meio da interlocução de professores experientes e iniciantes 
em um ambiente virtual bem como construir propostas e metodologias de formação docente 
e avaliar os seus limites e possibilidades. 
 
 
A pesquisa-intervenção tendo a aprendizagem das mentoras como foco 
 

Objetivando compreender como se configuram processos de aprendizagem e 
desenvolvimento profissional docente de professoras experientes - que atuam como mentoras 
de professoras iniciantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental- planejamos e 
desenvolvemos uma pesquisa de natureza qualitativa, descritivo-analítica.  

Adotamos uma perspectiva construtivo-colaborativa, que envolve colaboração não 
hierárquica entre pesquisadoras e as professoras. Assumimos um modelo que considera as 
especificidades de processos de aprendizagem e de desenvolvimento profissional de 
professores, aprendizagens de adultos, a contribuição de processos reflexivos, os impactos 
de valores, crenças e experiências em processos formativos de diferentes naturezas, 
desenvolvidos em contextos concretos de ensino e aprendizagem. Implica a consideração da 
natureza multifacetada, dinâmica e situada das práticas pedagógicas, a consideração das 
condições institucionais e seus impactos no desenvolvimento profissional. A colaboração 
entre os participantes é concebida como um diálogo caracterizado por trocas, conversações, 
na consideração de múltiplos pontos de vista e possibilidades interpretativas postas pelas 
situações cotidianamente vividas que refletem em seu desenvolvimento profissional.  

Este modelo direcionou à condução dos processos formativos e delineamento, da 
pesquisa. Para tanto foi necessário conhecer as concepções das mentoras sobre diferentes 
dimensões do fenômeno educacional e, processualmente, o que pensavam, o que faziam e 
como justificavam / explicavam o que faziam. Também foi necessário refletir com as 
mentoras sobre as situações vivenciadas em suas respectivas trajetórias profissionais para, de 
forma colaborativa, projetar e construir estratégias de enfrentamento de demandas colocadas 
pelas professoras iniciantes numa perspectiva de “mão dupla”. Situações que foram 
consideradas dilemáticas ou difíceis de serem enfrentadas e explicadas envolveram tomada 
de decisões e construção coletiva de soluções, a partir de consensos, mesmo que provisórios. 
Ao assumir papéis de natureza colaborativa, o modelo adotado (COLE e KNOWLES, 1993) 
possibilita aprendizagens mútuas em situações multifacetadas e não hierarquizadas.  

As dez professoras experientes participantes para atuar como mentoras foram 
selecionadas devido a sua experiência ampla nos anos iniciais e em outros níveis de ensino 
foram selecionadas tendo como base o reconhecimento de seus pares como sendo boas 
professoras. Cinco das mentoras participaram do Programa desde o início das atividades de 
sua formulação; as demais foram sendo introduzidas no grupo ao longo do tempo. Nenhuma 
delas apresentava prática anterior como formadora (mentora) de professores iniciantes em 
programas desenvolvidos via internet. Cada uma acompanhou até três professoras iniciantes 
simultaneamente ao longo de um ano e meio em média. 
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Para a coleta de dados sobre as mentoras - tendo em consideração as ações realizadas 
para auxiliar as iniciantes a enfrentar os problemas e dificuldades enfrentadas nesta etapa da 
carreira- optou-se pelo uso de ferramentas que possibilitam a identificação, descrição e 
análise de processos na atuação como formadoras, de tomada de decisão e das ações 
realizadas e dificuldades assim como o de desenvolvimento profissional. Além disso, foram 
identificados suas crenças e conhecimentos e como ocorre a trajetória de constituição do 
papel de formadora de professores (mentora). As narrativas escritas e orais (registradas em 
áudio e depois transcritas) favoreceram o exame e compreensão dos processos educativos 
vivenciados pelas mentoras e professoras iniciantes. Com esse enfoque foi possível examinar 
e compreender processos de aprendizagem da docência dos participantes, em especial das 
mentoras, foco deste artigo. A partir da adoção de uma abordagem qualitativa de pesquisa 
foi viável o acompanhamento próximo do processo configurando, pois num estudo 
descritivo-analítico.  

As narrativas escritas e orais têm sido consideradas na exploração do que se pensa, pois 
possibilitam a compreensão dos contextos e da relação de cada indivíduo com os outros. É 
uma forma de saber que possibilita a caracterização, o entendimento e a representação da 
experiência humana (VAZ, MENDES e MAUÉS, 2001, BORKO, 2004; CONNELY e 
CLANDININ, 2006). As experiências são concebidas como histórias vividas e ponto de 
partida para processos reflexivos; as narrativas são histórias contadas (CLANDININ e 
CONELLY, 1994). Ao narrar histórias de suas experiências os professores, ao se colocar 
como protagonistas, revelam suas ideias, fatos considerados relevantes e escolhas realizadas 
(Prado et al, 2005) por meio da exposição, do relato, da explicitação do que se pensa ou sente. 
Revelam ainda seus saberes pedagógicos e práticos e diferentes aspectos de sua trajetória 
profissional, incluindo conhecimentos e crenças silenciados pelo discurso dominante, 
certezas, dúvidas, inquietações, desejos e acertos (SUAREZ, 2006).  

Consideramos como fonte de dados as narrativas das participantes sobre seus 
desenvolvimentos profissionais focalizando, principalmente, o mapeando sua base de 
conhecimento para o ensino (SHULMAN,1987), os processos de reflexão sobre as práticas 
pedagógicas e a construção da identidade profissional. Para tanto, foi importante identificar 
e compreender as “trajetórias de ensino” (LITTLE, 2002,2003), ou seja, linhas do tempo, 
mapeando oportunidades e contextos de aprendizagem da docência das participantes. Foi 
necessário, igualmente: analisar documentos narrativos (correspondências entre as mentoras) 
e diários reflexivos por elas elaborados semanalmente, objetivando identificar concepções 
relacionadas ao o que ensinavam e sobre as professoras iniciantes sob suas supervisões 
compreender conhecimentos de diferentes naturezas e aprendizagens associadas às práticas 
pedagógicas e conhecer as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia escolar e formas ou 
estratégias de superação das mesmas. Esse processo possibilitou o delineamento das 
trajetórias de desenvolvimento profissional das mentoras ao mesmo tempo em que retratou 
processos de construção de suas identidades profissionais como formadoras.  

Ao mesmo tempo em que o processo acima descrito transcorria, foi definido o quadro 
de referência das mentoras e seus posicionamentos em relação a diversos temas relacionados 
ao processo de mentoria. A adoção dessa estratégia permitiu identificarmos elementos de 
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inquirição que implicaram o deslocamento para além da mera descrição de circunstâncias 
particulares; as relações entre uma determinada ideia com outros exemplos ou outras 
possibilidades interpretativas; a identificação de episódios resultantes de análises anteriores. 
Novas ideias e princípios puderam ser identificados em episódios já considerados, 
reafirmados e reconceptualizados coletivamente (CARROL, 2005), por exemplo, nos 
encontros semanais.  

Para a sistematização da grande quantidade de dados coletados, elaboramos sumários 
sobre os temas abordados e as dinâmicas desenvolvidas. Para isto, do conjunto total de dados 
foram selecionadas pequenas “porções” das narrativas escritas e das transcrições de todas as 
interações registradas nas reuniões semanais e levamos em consideração se o segmento 
selecionado expressava uma ideia específica e poderia ser objeto de análises detalhadas. A 
despeito de algumas limitações desta dinâmica de seleção dos dados para a análise avaliamos 
que o procedimento foi adequado aos propósitos estabelecidos, uma vez que participamos 
integralmente de todas as atividades, além de contar com as notas de campo de quatro 
observadoras1. 

Coerentemente com a abordagem metodológica adotada a análise de dados da pesquisa 
ocorreu de forma processual. Foi adotada orientação baseada em Bardin (2004) e Franco 
(2007). As narrativas foram organizadas a partir dos conteúdos tratados considerando-se: as 
características das atividades realizadas entre as mentoras e suas professoras iniciantes; as 
respostas (informações, análises, sugestões, propostas) das mentoras a partir das demandas 
apresentadas pelas professoras iniciantes; as dificuldades e os dilemas explicitados pelas 
mentoras em situações específicas de interação; os tipos de apoios requeridos pelas mentoras 
para enfrentamento e possível superação das dificuldades e dos dilemas; as oportunidades de 
reflexão crítica das mentoras sobre o processo vivenciado com cada professora iniciante ao 
longo do PMO; os conhecimentos, de diferentes naturezas, expressos pelas mentoras em seus 
trabalhos de orientação e supervisão (base de conhecimento, Shulman (1987); a construção 
da identidade profissional de um mentor para atuar em programas desenvolvidos a distância.  
 
 
Programa de Mentoria Online e o início da carreira docente: o apoio de 

professores experientes 
 

O início da carreira docente é considerado, na literatura sobre Formação de Professores, 
um período difícil e complexo para o professor, pois ainda ele não dispõe de todos os 
conhecimentos necessários para exercer a docência. Sua base de conhecimento (tanto 
conhecimentos de natureza pedagógica quanto conhecimentos específicos de diferentes 
campos do currículo escolar), suas inserções em situações práticas de regência de aulas, seus 
contatos com a realidade escolar, dentre outros, ainda estão circunscritos às limitações do 
curso de formação inicial. O conhecimento pedagógico do conteúdo será construído, pouco 
a pouco a partir de sua inserção sistemática na escola. 

De acordo com Feiman-Nemser (2001), nesse início de carreira os professores precisam 
ensinar ao mesmo tempo em que aprendem a realizar atividades diversas em sala de aula de 
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forma a converter conteúdos que ensina em conteúdos aprendidos pelos alunos. E, 
igualmente, uma época de início de socialização profissional, pois devem aprender os 
valores, crenças, concepções, normas, rotinas e condutas que caracterizam a cultura escolar 
e a cultura da escola específica em que atuam, integrando-as às suas concepções ou, mesmo, 
deixando de lado concepções anteriormente adquiridas e abraçando outras, de maior 
importância considerando-se à nova fase vivenciada (MARCELO e VAILLANT, 2017). 
Precisam ainda aprender a lidar com micro processos de diferentes naturezas: 
relacionamentos interpessoais (aluno-aluno; aluno-professor; professor-professor; professor-
gestores etc.) e gestão de classe. Em face de todas essas demandas não são poucos os 
momentos de dificuldades, angústias, dilemas e apreensões do professor.  

Os primeiros anos de docência constituem uma fase em que o professor sofre 
aparentemente um tipo de “miopia”, pois se centra muito mais em suas ações relacionadas a 
competências que um professor deveria possuir no gerenciamento de demandas mais 
imediatas de sala de aula. Trata-se, no entanto, de um período em que a maioria dos aspectos 
significativos da docência é aprendida. A visão do professor, por algum tempo nesse período, 
permanece fixada a contextos mais próprios de sua atuação. Nessa perspectiva, ele luta - 
frequentemente de modo isolado e solitário - para desenvolver um repertório de 
conhecimentos profissionais relacionado ao ensinar e ao ser profissional, aos conhecimentos 
de conteúdos específicos que deve ensinar e às formas / maneiras como os alunos aprendem. 
Com algumas variações, esse período é compreendido pelos cinco primeiros anos de 
exercício da profissão. 

Muito embora, apresentem energia positiva, esperança às vezes fruto de fantasias 
românticas sobre a potencialidade de seu papel, frequentemente os iniciantes vivenciam uma 
teia complexa de desafios e demandas que passam a ter impacto sobre suas crenças e práticas 
sobre como ensinar, ser profissional e atuar em contextos escolares específicos. O conjunto 
de demandas vivenciadas no dia-a-dia escolar: ensinar e aprender a ensinar; conhecer os 
estudantes, o currículo e o contexto escolar; desenvolver o currículo e o ensino 
adequadamente; construir um repertório de comportamentos profissionais que possibilitem 
sobrevivência como professores, criar uma identidade profissional em suas salas de aula e 
continuar a desenvolvê-la (MARCELO GARCIA, 2011), podem se apresentar sob a forma 
de dificuldades e “minar” as energias e converter o otimismo do professor em desânimo e 
desesperança, apesar de aprendizagens intensas. Os sentimentos de descoberta são 
acompanhados de desamparo, rejeição e de ações relacionadas ao abandono dos 
conhecimentos acadêmicos; transposição de uma concepção teórica sem uma análise mais 
aprofundada dos problemas; questionamento da prática pedagógica e da cultura escolar, 
dificuldades em ajustar-se às normas, valores, propósitos e limitações institucionais, a 
submissão estratégica aos valores e concepções da instituição escolar, contrariando os seus 
ou ainda o questionamento e a tentativa de mudança da situação que não concorda (BECA e 
CERDA, 2010; PAPI e MARTINS, 2010; KARDOS e JOHNSON, 2010). Aparentemente as 
primeiras experiências, devido a intensidade com que são experienciadas, marcam 
definitivamente os processos de socialização e desenvolvimento profissionais posteriores. 
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Ao considerarmos o contexto brasileiro, as classes mais difíceis de uma escola são, 
muitas vezes, destinadas aos professores iniciantes. Há poucos recursos formais dirigidos 
para auxiliar o professor iniciante e poucas são as experiências institucionais com este foco 
(ANDRÉ, 2012). A oferta de apoio nesta fase, entretanto, parece ser um aspecto crucial na 
qualidade das experiências profissionais vividas e das experiências posteriores de 
aprendizagem profissional. Entre as alternativas de apoio, se encontra a mentoria, que pode 
auxiliá-los a analisar a sua base de conhecimento profissional e a buscar meios adequados 
para ampliá-la tendo em vista a aprendizagem de todos os seus alunos. Esse apoio se mostra 
mais importante quando consideramos que os professores atuam num mundo dominado pela 
mudança, incerteza e complexidade crescentes, cujas situações e problemas não são 
solucionáveis com a simples aplicação de conhecimentos técnico-teóricos disponíveis. Tais 
situações exigem desses profissionais a tomada constante de decisões e a construção de 
soluções - processos em que deve "selecionar alguns aspectos, organizá-los e, a partir de uma 
avaliação, dar-lhes coerência e estabelecer uma direção para a sua ação" (SCHÖN, 1987, 
p.4). 

Programas de mentoria são cada vez mais comuns e configuram políticas públicas em 
diversos países (Austrália, Inglaterra, EUA, Canadá etc.) mas variam muito na sua 
concepção. Alguns programas implicam o encontro frequente entre o mentor e o professor 
iniciante; em outros, essas situações são mais esporádicas. Aparentemente, não é tanto a 
frequência dos encontros que conta, mas sim a qualidade da interação estabelecida entre 
mentores e mentorados. Resultados de pesquisas indicam que a participação de iniciantes em 
processos de mentoria favorecem a maior efetividade das ações pedagógicas e compromisso 
com os alunos, pois suas aprendizagens práticas foram orientadas em lugar de se 
caracterizarem pelo ensaio-e-erro. Processos formais de mentoria tem sido uma importante 
estratégia para que os iniciantes possam lidar com o isolamento, a frustração e o fracasso, 
sentimentos que são bastante frequentes nesta fase da carreira docente. É um tipo de iniciativa 
que é considerada um caminho promissor para o desenvolvimento profissional de professores 
em início de carreira bem como daqueles que atuam como mentores (SUNDLI, 2007).  

Muitas experiências de indução implicam uma visão unidirecional do papel do mentor, 
considerado como alguém experiente que ensina alguém menos experiente. Defendemos, 
porém, a perspectiva que supõe o desenvolvimento de experiências mútuas, na qual 
profissionais com diversos graus de experiência oferecem assistência e também aprendem 
com a constituição de uma comunidade de aprendizagem. A primeira vertente implicitamente 
estabelece as diferenças e as distâncias entre o mentor e o professor iniciante; a segunda, ao 
contrário, acentua as conexões entre profissionais em diferentes estágios da carreira. Numa 
cultura colaborativa, professores experientes e iniciantes que trabalham em conjunto e trocam 
ideias sobre problemas reais colocam sua base de conhecimento comum em ação e vivenciam 
relações recíprocas entre teoria e prática. Nesses casos, podem ser adotados modelos 
“construtivistas” - com ênfase na prática reflexiva e na prática colaborativa - que podem 
engendrar a ampliação do repertório dos professores mentores para responder às necessidades 
dos professores iniciantes (WANG e ODELL, 2002) e as necessidades de ensino dos 
professores experientes. Consideramos também que os professores iniciantes necessitam ser 
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estimulados a examinar suas crenças sobre o ensino e o aprender a ensinar, a construir 
imagens de ensino coerentes com o que se preconiza como adequado e a desenvolver 
disposição para aprender a ensinar. Esses mesmos processos devem envolver a formação e 
atuação de mentores. Dessa maneira a mentoria não é apenas um processo de assistência a 
novos profissionais na sua aprendizagem da docência, mas também uma ocasião para que os 
mentores continuem seus processos de desenvolvimento profissional.  

O acompanhamento e apoio a um professor iniciante por um professor mais experiente 
- o mentor - é uma atividade complexa específica que requer expertise além da capacidade 
para compreender as necessidades do iniciante e ser capaz de prestar apoio efetivo (BECA e 
CERDA, 2010). No caso do mentor exige, por meio de processos formativos específicos, o 
desenvolvimento de disposições, conhecimentos e habilidades em ensinar e aprender a 
ensinar que são cruciais para o apoio a professores iniciantes e para a continuidade da própria 
aprendizagem profissional (WANG e ODELL, 2002). O conhecimento profissional do 
professor experiente em conjunto com o estabelecimento de oportunidades para construção 
de identidade de formador têm-se mostrado relevantes -, assim como dispor de uma base de 
conhecimentos ampla e aprofundada sobre o conteúdo a ser ensinado, o ensino em geral, 
práticas de ensino diversificados, conhecimentos sobre os alunos e a escola- para favorecer 
a construção de práticas de mentoria e simultaneamente ensinar outros professores a ensinar.  

Na formação e atuação de mentores destaca-se a reflexão entre pares - professores 
iniciantes e mentores (ainda que seja entre interlocutores com níveis diversificados de 
experiência), de mentores e mentores e entre mentores e pesquisadores- é possível a 
construção de uma cultura colaborativa. Temos notado também que uso da internet, como 
ambiente de formação, possibilita, de um lado, a adoção de narrativas escritas como 
ferramenta de aprendizagem da docência e, de outro, atendimento de profissionais que se 
sintam isolados no contexto escolar ou em localidades distantes dos centros formativos, de 
acordo com pesquisa realizada anteriormente por nosso grupo de pesquisa (TANCREDI e 
REALI, 2011; REALI, TANCREDI E MIZUKAMI, 2008, 2010, 2014, 2016). 
 
 
Desenvolvimento profissional de mentores e processos reflexivos 
 

A promoção intencional de espaços para a ocorrência de processos reflexivos, 
compreendidos como práticas reflexivas e o envolvimento de professores em seus próprios 
processos de desenvolvimento profissional compõem um conjunto de ações que podem estar 
presentes em programas formação de mentores.  

A importância da reflexão do professor como ferramenta de crítica, de avaliação e de 
tomada de decisões sobre o ensino e, consequentemente, de sua aprendizagem profissional 
tem sido constantemente destacada na literatura e nas políticas públicas. Professores 
reflexivos são concebidos como aqueles que ativamente exploram aspectos de sua própria 
prática tendo em vista a sua sala de aula, assim como o contexto escolar mais amplo.  

A reflexão pode ser vista como um processo cognitivo ativo e deliberativo, que envolve 
sequências de ideias inter-relacionadas que levam em conta as crenças e o conhecimento; é 
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geralmente endereçado aos problemas práticos e envolve a dúvida e a perplexidade (Hatton 
e Smith,1995).  

A definição do que consiste reflexão é difícil. Pode ser compreendida como um processo 
intrapessoal no qual as aprendizagens pessoais e profissionais podem ocorrer. A reflexão é 
concebida tanto como processo quanto um método de atribuir sentido a ação ou prática; como 
um processo dinâmico com a ação implícita em seu significado. É vista como sendo um 
veículo para promover mudanças no comportamento e nas práticas e um meio para 
incrementar situações a serem ainda vivenciadas, muitas vezes diminuindo as chances de 
adotar linhas de ação inadequadas. A reflexão se refere a um processo contínuo de exame 
crítico e de refinamento da prática que leva em conta aspectos pessoais, pedagógicos, 
curriculares, intelectuais, sociais, políticos, históricos, econômicos e éticos associados com 
as escolas, salas de aula e aos múltiplos papéis de um professor (KNOWLES, COLE E 
PRESSWOOD, 2008). Um professor reflexivo examina, enquadra e faz tentativas para 
solucionar os dilemas de sala de aula; preocupa-se com as bases de seu trabalho e questiona 
os seus pressupostos e valores; atenta para os contextos institucionais e culturais nos quais 
atua; participa do desenvolvimento do currículo e envolve-se nas iniciativas voltadas para a 
mudança da escola; responsabiliza-se, portanto, por seu próprio desenvolvimento 
profissional (Zeichner e Liston, 1996) 

A reflexão, ou inquirição, tem sido considerada uma competência que deve ser dominada 
pelos professores em geral. Para ser praticada, avaliada e aperfeiçoada é necessário que os 
professores apresentem conhecimento sobre os alunos e sua aprendizagem, às suas próprias 
características e de seu ensino, os conteúdos trabalhados e os contextos em que tudo isso 
ocorre e as relações entre esses elementos. Além disso, uma vez que os professores aprendem 
a pensar reflexivamente, podem ensinar seus alunos a fazerem o mesmo. Nesse sentido, 
compreendemos ter sido necessário que as mentoras aprendessem a buscar informações 
relativas às professoras iniciantes acompanhadas, características do ensino que promoviam e 
de seus contextos de atuação. Igualmente foi importante aprendessem a pensar 
reflexivamente e ensinassem as professoras iniciantes que acompanhavam também a fazê-lo.  
 
 
Aprender a ser mentora: fases, aprendizagens e o papel do grupo de 

mentoras e pesquisadoras 
 

As narrativas analisadas apontaram que as mentoras, ao longo de sua participação no 
programa, vivenciaram diferentes fases (início, aprofundamento e expertise) em seus 
processos de aprendizagem. Cada um desses períodos apresenta características específicas 
em termos dos sentimentos; das expectativas em relação às professoras iniciantes e suas 
aprendizagens; da atuação e processos decisórios; dos processos de aprendizagem como 
mentoras. As narrativas escritas e orais indicavam que estabeleciam relações entre teoria e 
prática, apresentavam a configuração e detalhamento dos processos de desenvolvimento 
profissional e da construção de novas concepções sobre os mesmos. Todos esses processos 
ocorreram em cada uma das mentoras, porém é evidente que o grupo (mentoras e 
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pesquisadoras) ofereceu suporte além dos auxílios individuais entre mentoras e mentoras e 
delas com as pesquisadoras e configurou-se num espaço livre para colocação de ideias, 
opiniões e sentimentos. 

No início de suas atuações, as mentoras apresentaram padrões comportamentais 
profissionais muito semelhantes aos das professoras que assistiam. Indicaram vivenciar 
sentimentos de ansiedade, insegurança e expectativa, angústias, conflitos e dilemas, o que 
pode ser caracterizado a partir de seus diários reflexivos e relatos nos encontros com as 
pesquisadoras, vivenciaram, pois o início da carreira de mentoras. 

 
(...) fiquei muito apreensiva, pois a expectativa em relação aos encontros com 
as professoras iniciantes era muito grande, mas acredito que tudo que é “novo” 
em nossa vida nos causa um certo desconforto, uma grande ansiedade e muita 
insegurança. (...) Lembro que nos encontros iniciais, onde sabia que as professoras 
coordenadoras do programa iriam distribuir as professoras iniciantes, o meu 
coração disparava e eu torcia para que ainda não tivesse nenhuma PI para 
mim. No dia que começaram a dizer os nomes... ai que nervoso... Eu imaginava 
que não iria conseguir, pois estava insegura ainda em me comunicar via 
online, apesar de ter tido a capacitação que precisava. (Mônica, 1º ano) (grifos 
nossos) 
Comuniquei-me quatro vezes com Alessandra e não obtive resposta. Todas 
as vezes que eu enviava uma mensagem ficava na esperança que fosse 
responder. Tão logo encontrava um tempo corria ao computador para 
verificar se ela havia respondido. Não sei se é curiosidade, ou a expectativa 
chegar neste momento tão esperado. (Cássia, diário-1º ano ) (grifos nossos) 
 
... Aí fiquei pensando: será que não a assustei? Pedi-lhe que me passasse a lista 
nominal dos alunos, com a idade (...)Todos os dias tenho mandado mensagens 
para ela. Será que não é demais? Será que ela vai se ver na obrigação de 
responder? Devo apenas contata-la nos dias e horários combinados? Acho 
que é isso que vou fazer. Vou deixar para ela a liberdade de me contatar sempre 
que quiser ou tiver vontade (...)Será que estou agindo adequadamente com 
Bruna? Será que estou fazendo muita pressão? Por outro lado eu preciso saber 
das coisas com mais detalhes. Como vou orienta-la se não sei nada, ou quase 
nada, de seus problemas? (Dulce, diário- 1º ) (grifos nossos) 
(...) Em alguns momentos paro na frente do computador e não sei como 
começar e todos esses pontos de tensão surgem. Muitas dúvidas passam pela 
minha cabeça e penso: Será que esta atividade sugerida é melhor do que um 
texto ou sugestões bibliográficas? Até que ponto essa ou aquela sugestão é o 
que a iniciante espera? (Cibele, diário- 1º ano) (grifos nossos) 
 

A partir da discussão colaborativa e continuada sobre as bases em que o programa se 
desenvolvia, foram conduzidas experiências de ensino e aprendizagem (REALI et al, 2014). 
Essas experiências são compreendidas como situações estruturadas, planejadas pelas 
mentoras com cada uma de suas professoras iniciantes e implementadas pelas professoras 
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iniciantes a partir de temas apontados como sendo de seu interesse. Caracterizam-se como 
um processo circunscrito implicando ações de diversas naturezas por parte das mentoras e 
professoras iniciantes, e dependendo do caso, envolve os alunos das professoras iniciantes.  

A sua realização foi definida pelo grupo de mentoras e pesquisadoras a partir da 
constatação de que muitos trabalhos junto às professoras iniciantes estavam sendo 
conduzidos sem uma direção claramente definida e que muitas das propostas apresentadas às 
professoras iniciantes não eram por elas desenvolvidas. Uma avaliação mais detida por parte 
das pesquisadoras reforçou a ideia de que pelo fato de serem iniciantes, as mentoras queriam 
auxiliar as professoras iniciantes em todas as suas dificuldades e simultaneamente estavam 
com dificuldades em dosar suas solicitações e avaliar os resultados obtidos.  

A importância dessa iniciativa no desenvolvimento do PMO e no grupo de mentoras, 
como potencializadora também da aprendizagem para elas próprias, caracterizou uma fase 
de aprofundamento dos conhecimentos das mentoras, pode ser evidenciada pela análise de 
uma mentora. Ela destaca que essa 

 
(...) a organização que estamos desenvolvendo tem possibilitado uma melhor 
abordagem com as professoras iniciantes porque o desenvolvimento da interação 
passa a ter um começo, meio e fim com um limite de tempo. Acredito que alguns 
questionamentos não ficarão sem resposta (...). É uma maneira de estarmos 
aproveitando algumas sugestões. Essas ideias que são compartilhadas me 
possibilitam sempre aprender com aqueles que têm mais experiência. (Cibele, 
diário- 1º ano). 
 

O avanço no processo de desenvolvimento profissional das mentoras pode ser observado 
na sistematização elaborada pela mentora Maria Inês sobre critérios para o desligamento de 
uma das professoras iniciantes que acompanhava, em face de todo o processo da mentoria 
vivenciado. Neste caso, a mentora demonstra levar em conta inúmeros aspectos em sua 
análise (tanto da participação da professora iniciante no programa como em sua sala de aula), 
sugerindo uma atuação ponderada e qualificada, que considera diversos aspectos ou 
dimensões, em que sua expertise fica evidenciada.  

 
INDICADORES DETERMINANTES PARA O DESLIGAMENTO DA 

PROFESSORA INICIANTE 
Cristiana – SESI de M.... – 4º Ano  

Informações importantes do questionário2 
● Maiores dificuldades na escola: “... resistência de minhas colegas de trabalho 

em refletirmos e dialogarmos pedagogicamente. Sou uma profissional que 
preza muito a troca de ideias, de experiências, de trabalho em conjunto, uma 
vez que todas trabalhamos numa unidade escolar, num coletivo e não 
isoladamente.” 

● Maiores dificuldades na sala de aula: “Não tenho dificuldades em sala de 
aula, porque acredito que quando se tem uma relação interpessoal ética, 
tranquila, sincera, responsável e mútua com os alunos, tudo flui muito bem 
desde a sua percepção das facilidades e dificuldades dos educandos para 
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melhor adaptar suas estratégias e procedimentos didático-pedagógicos e a estar 
aberta para isso.” 

● Contribuição do Programa de Mentoria para seu desenvolvimento pessoal 
e profissional: “... melhorar cada vez mais minha profissão, estar mais 
atualizada com as atuais teorias educacionais, com a “moda pedagógica”, 
trocar ideias, dialogar e refletir as teorias e as práticas do meu fazer docente. 
Sempre achei importante o encontro do conhecimento acadêmico com os 
professores do EF para melhor instrumentalizar nossas práticas.” 

o Perfil da Professora Iniciante como profissional 
● autossuficiente e transparente ao manifestar suas ideias e opiniões; 
● objetiva, metódica e disciplinada/organizada no planejamento de suas aulas; 
● interessada e comprometida com a profissão; 
● determinada e franca ao enfrentar problemas/conflitos; 
● personalidade forte; 
● impulsiva ao tomar decisões. 
o Principal objetivo da profª mentora 
Proporcionar apoio e assessoria didática, favorecendo seu bem-estar pessoal e 
profissional, facilitando sua adaptação e integração crítica ao sistema de ensino, à 
realidade da escola e da comunidade e a seus pares. 
o Facilitadores da interação a distância 
● disponibilidade e interesse em aprender; 
● abertura para troca de ideias e sugestões sobre sua prática; 
● estudiosa/pesquisadora; 
● afetiva/sensível e preocupada – sintonia mútua; 
● assídua/ágil nas respostas/nos retornos das mensagens; 
● relatos expressivos. 
o Dificultadores da interação a distância 
● não cumprimento de algumas tarefas, como: 
▪ envio das produções dos alunos e outros materiais; 
▪ socialização dos registros reflexivos sobre as atividades desenvolvidas; 
▪ entrega de modelos das avaliações ocorridas na instituição. 
o Experiências de ensino e aprendizagem que foram discutidas com a 

professora iniciante e prováveis aprendizagens 
● Elaboração do registro reflexivo escrito - Desenvolvimento de um professor 

reflexivo que saiba analisar e fazer o registro escrito de sua ação pedagógica. 
● Discussão sobre alfabetização e planejamento de atividades adequadas - 

Compreensão de teorias de ensino, experiências e práticas bem sucedidas 
relacionadas à aprendizagem da língua. 

● Leitura e discussão de textos sobre avaliação diagnóstica - Conhecimento dos 
vários tipos e instrumentos de avaliação. 

● Utilização do portfólio (pasta com produções dos alunos) como forma de 
avaliação da evolutiva dos alunos. 

● Planejamento de agrupamentos produtivos de alunos na sala de aula como uma 
boa estratégia de ensino e aprendizagem. 
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● Valorização do trabalho coletivo – discussões, desabafos, trocas de ideias, 
sugestões sobre o assunto ao longo de toda a interação 

● .... 
o Outros assuntos abordados ao longo da interação 
● Metodologia de ensino/Proposta Pedagógica  
● Material didático 
● Recursos disponíveis na escola 
● Avaliação Padronizada e Avaliação Externa 
● Planejamento da rotina 
● Plano de ensino 
● ... 
o Indicadores para o desligamento 
● revela-se competente e capaz de gerenciar sua prática docente; 
● possui boa formação acadêmica e fundamentação teórica; 
● é bem articulada, escreve bastante e se expressa com facilidade; 
● faz reflexões pertinentes; 
● é muito segura, tem confiança no que faz, bem resolvida; 
● não demonstra ter dificuldades/dúvidas/incertezas ou qualquer tipo de conflito 

tanto na questão do manejo da sala de aula quanto no domínio de conteúdos;  
● demonstra clareza e convicção em suas concepções e sabe criticar/ 

argumentar/discutir/justificar/ opinar ao defender suas ideias; 
● demonstra ter autonomia/experiência para prosseguir/avançar por conta 

própria; 
● houve uma diminuição na interação, que hoje ocorre com intervalos maiores. 
o O que precisa melhorar/aprender 
● estabelecer uma relação mais harmoniosa e tolerante com seus pares; 
● controlar suas emoções e sua própria ansiedade diante de situações 

desconfortáveis. 
Mentora: Maria Inês (Relatório -2º ano) 

 
Em muitas das narrativas, as mentoras ofereciam justificativas para suas ações, suas 

intenções e os resultados de suas ações. 
 
Eu relatei para Daniela um dos diálogos que costumo desenvolver quando uma 
criança não demonstra muito interesse em fazer algumas atividades que exigem 
maior empenho, dedicação, disciplina. Tenho a intenção de fazer a criança 
refletir que (...) para termos... Pergunto para a criança (...). Então pergunto para 
ela (...) Depois estabeleço uma relação entre o nosso exemplo e o que ela precisa 
fazer. Digo ainda que na vida tudo exige trabalho, algumas vezes não é muito 
gostoso realizá-lo, mas o resultado pode ser muito positivo. (....) estas reflexões 
deram bons resultados. (...). O objetivo desta orientação foi facilitar a 
compreensão e o relacionamento da professora com a comunidade que convive. 
(Dulce, diário – 2º ano) (Grifo nosso) 
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As reflexões revelaram ainda as aprendizagens pode ser visto nos trechos se duas 
mentoras, ao final de sua participação no Programa (3º ano), apresentados a seguir: 

 
Muitas foram as aprendizagens desde o período de formação como mentora, 
passando pela etapa de atuação até o momento atual no qual tenho que analisar e 
conduzir reflexões bem elaboradas a fim de sistematizar todo o processo por mim 
vivido como mentora.  
(...) a interação do grupo ao compartilhar seus conhecimentos e saberes foi um 
fator de destaque para a aprendizagem de novos procedimentos – o trabalho em 
parceria permite que quem ensina também aprenda ao ter que rever seus 
conceitos e sistematizar seus conhecimentos – e o desenvolvimento de atitudes 
- respeito, solidariedade e diálogo diante da convivência com pessoas diferentes. 
(...) avançamos muito ao constatarmos que o ato de registrar não deve ser 
considerado um ato mecânico, obrigatório e meramente burocrático e sim 
um procedimento imprescindível para que possamos repensar e avaliar todo 
processo de ensino e aprendizagem que ocorre ao desempenharmos o papel 
de mentora. (...) narrativas e diários estão inseridos em um novo contexto de 
aprendizagem quando permitem que você coloque em evidência suas análises 
e reflexões para discussão e consequente mudança de sua prática. A partir de 
uma situação-problema, surge a necessidade de discussão e análise mais 
elaborada que leva a reflexão e esta exige uma tomada de decisão, um plano 
de ação que ajuda a encaminhar a solução desse problema com mais 
discernimento e ponderação. É a prática desse exercício – estabelecer uma 
relação desses problemas a partir de reflexões - que vai contribuir para 
torná-la uma profissional mais experiente. Mas temos também que considerar 
que todo conhecimento adquirido não deve ficar isolado, a troca é importante para 
que esse conhecimento seja compartilhado no coletivo. Os encontros que 
realizamos toda 5ª feira permitem justamente que isso aconteça. (Grifos nossos) 
 

O mesmo pode ser constatado nas palavras de Cássia, em seu 2º ano: 
 
A participação no PMO contribuiu para o meu desenvolvimento profissional (...) 
pude aprender muito. As reflexões e debates eram intensos, profundos, tudo sobre 
as dificuldades dos professores iniciantes. Como professora pude compreender 
muitas ações inconscientes sobre a minha prática pedagógica, como Diretora 
pude compreender melhor as professoras iniciantes da Escola que dirijo suas 
angústias, seus anseios. (Grifos nosso) 
 

O papel do grupo de mentoras e pesquisadoras foi destacado como muito relevante. 
Segue o caso de uma mentora que iniciou suas atividades posteriormente, em que isso fica 
evidente.  

 
(...) Senti-me apreensiva esta semana, pois Estela me questionou o que faríamos 
realmente no PMO. Deu a desculpa de que "quer fazer tudo certinho", mas percebi 
que ela sente dúvidas... acho que a culpa é minha, porque a bombardeei com 
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perguntas, perguntas... eu justifiquei todas, mas... é complicado entendê-la 
também. Primeiro coloca que teria disponibilidade às noites, mas só me escreve 
durante o dia! Não pergunta nada, limita-se a responder, secamente... Ah, sei lá 
gente... agora tenho algumas informações mais detalhadas de seus alunos com 
defasagem - chegaram hoje - acho que agora começa a mentoria mesmo... espero 
que não esteja agindo errado, ou de forma simplista demais... (Cristina, diário- 1º 
ano) (grifos nossos). 
 

Contudo, é interessante notar como o grupo acolheu e orientou a mentora (iniciante), 
com responsabilidade e a preocupação de minimizar conflitos por elas também vivenciados 
no início de sua participação no PMO. 

 
Quando a Cristina relatou sua dificuldade foi muito gratificante perceber que 
todos se mobilizaram, foram solidárias, apoiaram e deram algumas sugestões 
para seu procedimento. (Cássia, diário – 2º ano) 
Nosso grupo deu um bom apoio para a mentora Cristina, a qual iniciou há pouco 
tempo e não teve a oportunidade de vários encontros produtivos como nós (outras 
mentoras) tivemos. Sugeri-lhe a leitura de dois textos que me foram úteis (...) 
Silvia, diário – 2o ano) 
 

No grupo, muitas dificuldades foram expressas, análises das próprias atuações, 
solicitações de auxílio, soluções, receios, opiniões e justificativas manifestadas. Segue um 
trecho de uma das reuniões semanais mantidas entre mentoras e pesquisadoras. 

 
Cássia: Eu estou com dificuldade de trabalhar com minha professora iniciante 
Alessandra e gostaria de socializar com o grupo. Pedir ajuda, pois a gente tem 
que reconhecer nossos limites. Eu caí numa armadilha que eu mesma armei. Pedi 
o planejamento para ela e agora não sei como abordar [o planejamento 
apresentado] porque há muitos problemas. 
Dulce: São crenças que às vezes nunca conseguimos desfazer. Ou talvez leve mais 
um ano de mentoria. 
Cássia: Quero pedir ajuda a Dulce e Maria Inês que são especialistas. Elas já 
deram o curso Letra e Vida, estão mais atualizadas do que eu, assim como outras 
de vocês que já fizeram esse curso, o Mão na Massa etc. Eu quero ajuda porque 
não sei se consigo continuar sendo mentora, não quero comprometer o 
trabalho do grupo. (...)sei que ainda tenho muito o quê e para aprender. 
(...) 
Regina R.: Mas tem que tomar cuidado para não acreditar que o que Dulce 
faz é a única forma de se fazer. Não devemos questionar/avaliar se está certo 
ou não. Acho que temos que ouvir e complementar com outras experiências. 
 

Sobre o grupo e sobre as atividades propostas pelas pesquisadoras as mentoras também 
se manifestaram em suas narrativas:  
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Participar desse grupo de pesquisa e atuar como mentora está sendo interessante, 
significativo e contribuindo para minha aprendizagem porque, ao trabalhar com 
as professoras as diferentes experiências de ensino e aprendizagem, tenho que 
pesquisar, ler e estudar mesmo que sejam conteúdos dos quais já tenha algum 
conhecimento prévio. O que se torna um grande diferencial é que precisamos 
saber aprofundar, organizar, esquematizar e sistematizar todo esse conhecimento 
e transformá-lo em registro escrito de forma clara, coesa e consistente. É um 
procedimento que toma tempo e exige muita reflexão porque temos que 
demonstrar coerência e convicção do que estamos discutindo, saber argumentar e 
problematizar com segurança. Não é uma tarefa fácil porque sempre fica a 
expectativa de que não estamos correspondendo ao que se espera de você mesmo 
diante do grupo de pesquisadoras. Da mesma forma, conviver com outras 
mentoras mais experientes favorece a incorporação de práticas bem sucedidas que 
contribui para melhorias e mudanças na minha atuação como formadora. (Maria 
Inês, Relatório – 2º ano).  
 

 
O processo reflexivo e alguns desdobramentos 
 

Supomos que os resultados indicados podem oferecer subsídios para o planejamento do 
desenvolvimento do ofício da docência em sistemas educacionais a partir da proposição de 
programas de mentoria ou indução e de formação de formadores na escola. A cooperação e 
a troca entre pares com experiências distintas devem estar inscritas na organização do 
trabalho da escola (ciclos, procedimentos pluridisciplinares e outras formas instituídas de 
ação coletiva) na perspectiva apontada por Thurler e Perrenoud (2006). Embora no caso em 
pauta, a cooperação e a troca entre pares tenha se dado fora do âmbito escolar, analisar como 
ocorre o desenvolvimento profissional de professores experientes em sua atuação como 
mentoras é importante dada a escassez do conhecimento sobre programas de mentoria em 
geral e a respeito da formação de mentores em particular.  

Metodologicamente adotamos estratégias construtivo-colaborativas de pesquisa e 
intervenção, o que significa que muitas das ações investigativas foram definidas ao longo do 
tempo, em função dos acontecimentos e análises sobre os mesmos. Nesse processo, as 
reuniões semanais desempenharam um papel essencial posto que nelas – pesquisadoras e 
mentoras - definimos características e desdobramentos do PMO. Cabia, porém, às 
pesquisadoras estabelecer os passos da investigação, instrumentos e análises e ao coletivo de 
pesquisadoras e mentoras a definição das atividades do Programa.  

Consideramos que as discussões semanais mantidas entre mentoras e as pesquisadoras e 
correspondências trocadas entre mentoras e professoras iniciantes, diários reflexivos de 
mentoras, além de outros materiais como casos de ensino, relatórios entre outros, como 
ferramentas de aprendizagem e desenvolvimento profissional. O foco em problemas da 
prática, ênfase no desenvolvimento profissional e de compreensões mútuas e consenso, 
tomada de decisão democrática e ação comum, por meio de diálogos articulados entre 
pesquisadores e mentoras, refletiram no desenvolvimento profissional das mentoras e 
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revelaram a construção de novos conhecimentos. Entretanto, observamos esses processos 
não foram equivalentes para todas. 

A análise da prática – a conscientização do próprio processo sobre o ensinar e ser 
professor e o envolvimento em novas práticas – (que configura a essência dos processos 
reflexivos), quais recursos lançar mão e o engajamento em mudanças positivas fazem parte 
de um mesmo conjunto de tarefas mais complexas nesse tipo de investigação. É também a 
tarefa chave.  

As mentoras evidenciaram – por meio de seus relatos e narrativas - processos reflexivos, 
de modo sistemático, rigoroso e disciplinado, pois envolveram: uma experiência; uma 
interpretação espontânea da experiência; a nomeação do(s) problema(s) ou questão(ões) que 
surgem da experiência; o estabelecimento de possíveis explanações para o(s) problema (s) 
ou questão(ões); ramificação das explanações em hipóteses; a experimentação ou teste das 
hipóteses. Coletivamente vivenciaram, de modo positivo, desdobramentos desses processos 
reflexivos: a interdependência entre os diversos membros do grupo; o teste das compreensões 
individuais e a passagem do plano pessoal para o público; o estabelecimento de um fórum 
em que os sentimentos e pensamentos puderam ser expostos e analisados. 

Frequentemente os professores sabem pouco sobre o conhecimento existente entre seus 
colegas e como consequência raramente registram e compartilham suas ideias. Existiria na 
escola uma distribuição complexa de conhecimento profissional: nenhum professor o 
dominaria na totalidade (HARGREAVES, 1999). No grupo em pauta notamos a distribuição 
dos conhecimentos exigidos para ensinar as professoras iniciantes que foram aos poucos 
sendo socializados. Aparentemente nenhuma mentora prescindiu dos conhecimentos das 
demais mentoras para o desenvolvimento de atividades formativas sob sua responsabilidade; 
todas em algum momento necessitaram de auxílio de outra mentora para a condução 
apropriada do processo de mentoria junto às professoras iniciantes acompanhadas, já que 
geralmente adotavam como ponto de partida o conjunto de temas/conteúdos em que tinham 
um maior domínio e mais experiência. 

Embora o processo de explicitação de práticas por parte das mentoras, os significados 
de suas ações, os questionamentos, as dúvidas sejam considerados centrais nesse processo de 
pesquisa, nem sempre as ideias de cada uma foram expressas claramente ou se revelaram em 
suas ações pedagógicas. Para algumas mentoras, com certa frequência a explicitação, 
esclarecimento e análise de práticas foram evitados junto ao grupo. Ao serem solicitadas a 
indicar o motivo de suas atitudes mais retraídas foram apontados argumentos relacionados 
ao receio de indicar já ter superado uma dificuldade ou apresentar uma solução mais eficiente 
para o grupo e isso suscitar uma imagem considerada antipática  

Entendemos que esse tipo de trabalho envolve um tipo de investimento pessoal por parte 
dos participantes que nem sempre se mostra de maneira maximizada. Ao contrário, as 
motivações e graus de envolvimento diferem de professor para professor como também, é 
claro, de pesquisador para pesquisador. Abarca também o estabelecimento de uma relação 
de confiança que não ocorre de modo equivalente entre todos, além de exigir tempo para que 
seja estabelecida. Parece ter sido importante o trabalho das pesquisadoras para explicitar o 
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caráter distribuído do conhecimento de todas as participantes do grupo e da importância de 
que os conhecimentos fossem explicitados.  

A convivência mais continuada entre pesquisadores e mentoras em torno de objetivos 
comuns se mostrou, contudo, um bom antídoto para essa e para outras dificuldades 
enfrentadas no grupo. O registro das próprias ideias aliada a análise compartilhada 
ofereceram elementos para um conhecimento mais amplo e mais profundo das participantes: 
mentoras e pesquisadoras. A manutenção de um canal de comunicação permanentemente 
aberto elas se mostrou também muito útil.  
 
 
Notas 
 
1. Duas doutoras e duas doutorandas em Educação que participaram do Programa de Mentoria Online como especialistas, 

oferecendo apoio à realização da pesquisa. 
2. Trata-se de um questionário aplicado na inscrição da professora iniciante ao PMO que abordava as motivações, 

dificuldades enfrentadas e expectativas. 
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