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Resumo 

O objetivo principal deste artigo é fazer um estudo comparado sobre as ações de indução profissional 
do docente em início de carreira, comparando uma experiência específica que analisamos no Brasil, 
o Programa Residência Docente do Colégio Pedro II, com outras existentes no mundo, identificando 
os seus potenciais e limitações. A partir da revisão bibliográfica sobre a indução profissional docente 
elaboramos uma tabela de análise com os principais modelos e estratégias descritos sobre o assunto, 
comparando o programa Residência Docente do Colégio Pedro II com os outros programas 
internacionais que selecionamos, utilizando artigos acadêmicos sobre cada programa internacional, 
bem como, no caso brasileiro, alguns documentos do curso e as conclusões sobre as entrevistas e 
questionários que aplicamos com indivíduos que fizeram parte do programa. Analisamos, também, 
cada tipo de estratégia e modelo utilizado. Como resultado defendemos a necessidade de expansão 
dos programas de indução profissional, até porque os resultados dos programas que investigamos 
revelam que tais apoios promovem uma melhor qualificação dos professores. 
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Abstract 
The main objective of this article is to make a comparative study about the teacher professional 
induction actions at the beginning of the career, comparing a specific experience that we analyzed 
in Brazil, the Teaching Residence Program of Colégio Pedro II, with others existing in the world, 
identifying their potentials and limitations. From the bibliographic review on professional teacher 
induction, we elaborated an analysis table with the main models and strategies described on the 
subject, comparing the Pedro II College Resident Teaching Program with the other international 
programs we selected, using academic articles on each international program, as well as, in the 
Brazilian case, some course documents and the conclusions about the interviews and questionnaires 
that we applied with individuals who were part of the program. We also analyze each type of strategy 
and model used. As a result, we defend the need for expansion of professional induction programs, 
even because the results of the programs we investigate show that such supports promote a better 
qualification of teachers. 

Keywords: Professional induction; beginning of teaching career; comparative study. 
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Introdução 
 

Os estudos sobre professores iniciantes na carreira têm demonstrado que tais professores 
estão cada vez mais sozinhos, responsabilizando-se individualmente pela sua sobrevivência 
na profissão, sentindo-se despreparados, o que ainda é aumentado quando lhe são atribuídas 
as turmas consideradas mais complicadas e problemáticas, que os professores mais 
antigos/experientes não desejam, ou seja, eles têm que passar por uma “prova de fogo” para 
continuar na profissão, pois mesmo já tendo estagiado na sua formação inicial, quando os 
docentes iniciam a sua atividade profissional enfrentarão a realidade diária de trabalho como 
professores qualificados, responsáveis pela sala de aula. 

Para auxiliar estes professores vários países têm progressivamente implementado os 
auxílios aos docentes em início de carreira que são internacionalmente chamados de 
programas de “indução profissional” e são definidos “como o suporte que é dado aos 
professores iniciantes após o término do programa formal de formação inicial de professores 
no início do seu primeiro contrato como professor na escola” (SNOECK et al., 2010).  

Estes auxílios têm sido implementados de formas diferentes e inovadoras por cada país 
ou instituição que os realizam, embora ainda não sejam largamente efetuadas, mas 
demonstram uma tendência mundial para realizar estes esforços em torno de oferecer apoio 
aos docentes em início de carreira. 

No Brasil poucas ações inovadoras em termos de apoio ao professor iniciante têm sido 
efetivadas, o que significa que apesar de demonstrarem bons resultados e servirem de modelo 
para reflexão e aplicação, elas têm uma representatividade ínfima dentro de um país 
continental como o Brasil e precisam ser ampliadas. 

Neste sentido, demonstramos neste artigo o estudo comparado internacional 
bibliográfico que efetuamos sobre as ações de indução profissional do docente recém-
formado, comparando uma experiência específica que analisamos no Brasil, o programa 
Residência Docente do Colégio Pedro II, com outras existentes no mundo nos modelos e 
estratégias que estes programas de indução profissional utilizam, identificando quais os seus 
potenciais e limitações. 

Portanto, o objetivo principal deste artigo é fazer um estudo comparado internacional 
bibliográfico sobre as ações de indução profissional do docente recém-formado, comparando 
a experiência do programa Residência Docente do Colégio Pedro II, com outras existentes 
no mundo nos modelos e estratégias que estes programas de indução profissional utilizam, 
identificando quais os seus potenciais e limitações. 

A metodologia utilizada foi a análise dos modelos e estratégias dos programas 
internacionais a partir da revisão bibliográfica que efetuamos sobre cada proposta, no caso 
brasileiro analisamos alguns documentos do curso, aplicamos questionários, bem como 
entrevistamos alguns indivíduos que fizeram parte do programa: coordenadores e alunos.  

Cabe destacar que neste artigo as entrevistas e questionários não serão alvo de 
categorizações (que serão alvo de análise de outro artigo), até mesmo porque não temos estes 
dados para comparar com os programas internacionais, apenas servindo as conclusões que 
tivemos sobre os mesmos como base para o reforço dos documentos analisados sobre o curso.  
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Os questionários que elaboramos foram aplicados aos docentes que finalizaram a sua 
participação no programa e um questionário parcial aos docentes que iniciam a sua 
participação no programa (questionários com questões objetivas e subjetivas) e, por fim, 
efetuamos entrevistas narrativas (10 entrevistas, 5 com formandos do curso e 5 com 
coordenadores) sobre o impacto deste programa na inserção e prática profissional dos 
docentes que finalizaram a sua participação e estão em exercício docente. 

O universo de questionários aplicado foi a totalidade dos docentes dos anos iniciais do 
ensino fundamental e da educação infantil participantes deste programa no período de 2012 
a 2018. No total foram enviados questionários a 101 professores e recebidos 57 questionários, 
sendo 41 de professores dos anos iniciais do EF e 16 de educação infantil2. 

O questionário e o guião de entrevistas foram elaborados com 7 eixos de 
questões/análise: 1- dados pessoais; 2- motivação para escolha do programa; 3- problemas 
do cotidiano escolar antes da entrada no programa; 4- experiência no programa; 5- 
dificuldades no programa; 6- auxílio do programa nas dificuldades; 7- contribuição das 
atividades do programa com a prática docente. Mas neste artigo apresentaremos algumas 
conclusões que efetuamos a partir dos dados analisados, não nos estendendo na descrição e 
categorização dos dados colhidos. 

Destacamos que a experiência internacional tem sempre muito a oferecer em termos de 
reflexão, mas precisamos lembrar sempre que nossa realidade é outra, ou seja, é preciso uma 
análise do contexto em que ela é aplicada comparada com nossa contextualização. É preciso 
ter uma preocupação com os atores que se inserem nestes fenômenos educativos e em como 
eles recebem tais processos educativo, como eles são afetados por eles, comparando o 
contexto nacional e internacional, analisando as propostas de apoio ao professor em início de 
carreira, articuladas com as tendências globais e locais, apreendendo as propostas no que elas 
têm de específico, em seus contextos, significados, mas sem esquecer dos aspectos globais 
que fazem com que diferentes países sofram influências parecidas e percorram caminhos 
semelhantes no sistema educativo. 

Desta forma, uma investigação comparada sobre a indução profissional levará à 
formulação de uma proposta mais diretamente relacionada com a nossa realidade, verificando 
o que é feito de importante em cada país e o que pode ser mudado, revendo nossos conceitos 
e convertendo nosso olhar. Objetivamos, assim, compartilhar os resultados propondo ações 
que revalorizem os programas existentes e promovam a ampliação do número de ações, de 
beneficiados e de financiamento, a partir da análise das propostas. 
 
 
Modelos e estratégias dos programas de indução profissional 
 

A existência de uma fase de indução de pelo menos um ano é defendida como um direito 
e uma obrigação para os professores novatos. Mas existem grandes diferenças entre os países 
que oferecem estes programas, por exemplo: se este é obrigatório ou não; quem organiza o 
mesmo (escola, autoridades locais, universidade ou faculdade, agências estaduais, etc.); se a 
educação pré e em serviço substitui o mesmo; se os professores novatos tem os mesmos 
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deveres, direitos e salário; que tipo e quantidade de apoio o iniciante tem; se existem cursos 
para os professores novatos, quem os oferece e com qual formato/conteúdo; qual status e 
treinamento os mentores dos novatos têm; como e por quem o professor iniciante é avaliado 
após o período de indução; quais as teorias implícitas ou explícitas sobre o papel do professor; 
qual a relação entre conhecimento teórico e sabedoria prática (ZULJAN & POŽARNIK, 
2014), entre outras diferenças.  

Em algumas abordagens a escola é organizadora de aprendizagem do novo membro; em 
outras há uma abordagem cooperativa entre instituição de formação de professores e escolas; 
existem também abordagens baseada em uniões de professores; as abordagens baseadas nos 
municípios; por fim, também existem os modelos integrados (SNOECK et al, 2010). 

De acordo com pesquisa feita sobre a União Européia, Snoeck et al (2010) divide estes 
programas em formais (que são ligados a um período de estágio antes do registro como 
professor) ou não formais (que oferecem apoio, mas não condicionam a licença de ser 
professor a  eles). Também são distinguidas três dimensões e três tipos diferentes de suporte 
dos programas de indução - profissional, social e pessoal. Quanto mais coerente, em vez de 
ações separadas, mais eficaz será a indução. 

Snoeck et al (2010) demarca que existiriam quatro tipos de sistemas de suporte que 
podem ser interligados: 

- um sistema de orientação - com um mentor que é um professor experiente, que não 
deve avaliar o docente para que o iniciante possa lhe pedir mais ajuda, que pode ser 
escolhido pelo professor iniciante, onde há reuniões, este sistema pode criar uma 
comunidade escolar de aprendizagem; 
-  um sistema de pares, onde vários professores iniciantes são unidos, onde mentor e os 
novatos se reúnem em grupos para trocar experiências, pode ser de escolas diferentes se 
a escola for pequena; 
- um sistema especializado para garantir o apoio profissional e acesso a conhecimentos 
aos novos professores, pode se concentrar em seminários, cursos ou acesso a materiais 
de suporte; pode ser um serviço oferecido pelas universidades aos seus graduados; 
-  e um sistema de auto-reflexão que garante a continuação do estudo e de um 
crescimento pessoal, assegura o desenvolvimento de uma atitude de aprendizagem ao 
longo da vida para os próprios professores, formando uma ponte entre a formação inicial 
e a formação continuada. 
Além destas diferenças, o que a maioria do autores concordam é que existem uma série 

de condições que ajudam a garantir o sucesso do período de indução, como: apoio financeiro 
(por exemplo redução da carga de trabalho dos professores iniciantes e/ou dos mentores, 
investimento em instituições); claridade sobre papéis e responsabilidades (de professores 
novatos, mentores das escolas, mentores das instituições de formação de professores, 
professores das escolas, líderes escolares, educadores de professores, decisores políticos, 
ministérios e/ou autoridades locais, sindicatos/órgãos profissionais); cooperação entre 
diferentes partes do sistema; gestão da qualidade (competência dos mentores, competência 
dos líderes escolares, monitoramento e avaliação das políticas de indução); uma cultura 
focada na escola como uma comunidade de aprendizagem na qual todos os participantes 
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podem se beneficiar do desenvolvimento profissional mútuo (ZULJAN & POŽARNIK, 
2014; SNOECK et al, 2010). 

Outros fatores destacados como promotores de melhores condições para os programas 
de indução são: que os professores principiantes podem estar envolvidos na concepção e 
avaliação do seu programa de indução; que exista investimento de tempo, dinheiro e 
conhecimento, garantindo que os atores tenham as habilidades e atitudes necessárias para 
fazer o sucesso do programa de indução; que não se repetição os conhecimentos dos cursos 
de formação inicial; que exista um ambiente de apoio na escola que perceba os professores 
principiantes como significativos, podendo trazer idéias e perspectiva novas; que o professor 
iniciante tenha menos horas de ensino nos primeiros anos; que os novos professores não 
sejam alocados em grupos mais desafiadores; que os mentores tenham tempo remunerado 
para desempenhar seus deveres de tutoria e/ou tenham incentivos; que exista uma atenção ao 
status e treinamento de mentores; que exista cooperação de todas as partes interessadas 
(ZULJAN & POŽARNIK, 2014). 

Portanto, a partir da revisão bibliográfica sobre o assunto concluímos que um dos 
aspectos mais cruciais nas ações de indução profissional do docente recém-formado são as 
que promovem o diálogo entre instituições de formação de docentes, escola, associações 
docentes, governo, entre outros, sem hierarquizá-los, focando a indução profissional na 
cultura escolar (conforme apontam ZULJAN & POŽARNIK, 2014; SNOECK et al, 2010; 
KIGGINS & BRIAN, 2007; entre outros). 

Neste sentido, Cochram-Smith (2012) concluiu em seu estudo que para ter sucesso na 
sala de aula e permanecer em suas escolas, os professores da carreira inicial precisam de 
apoio, mas não são só os programas de apoio patrocinados pela universidade que são 
responsáveis pela melhoria da qualidade do professor, mas também as escolas (e os seus 
indivíduos) devem assumir essa responsabilidade. Enfim, a qualidade da prática de ensino é 
um fenômeno formado pela agência de indivíduos em interação com as estruturas das escolas, 
contextos de responsabilização locais e mercados de trabalho. 

Nóvoa (2017a, 2017b,) debate atualmente esta questão rompendo a dicotomia teoria-
prática, analisando a formação de professores efetuando um paralelo com a Medicina, 
defendendo que é preciso que a formação de professores tenha uma forte componente 
“práxica”, onde as práticas são investidas teórico-metodológicamente: analisando cada caso, 
aprofundando teoricamente, pois há distintas abordagens para cada situação, refletindo 
conjuntamente, em um movimento de reelaboração para ter um “conhecimento pertinente”. 
O autor destaca que para integrar-se numa profissão, é preciso aprender com os colegas da 
escola mais experientes e mais reconhecidos, que teriam papel central na formação dos mais 
jovens, principalmente nos programas de indução, mas é necessário também uma relação 
contínua e sem hierarquia com as instituições de formação de professores, em uma “casa 
comum” de formação de professores. 
 
 
O Programa Residência Docente do Colégio Pedro II 
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O Colégio Pedro II (CPII) foi o primeiro colégio de Instrução Secundária oficial do 
Brasil (sua criação data de 1837). Foi criado para ser modelo da instrução pública secundária 
e até hoje mantém esta tradição, buscando a atualidade do seu ensino e a excelência do seu 
corpo docente por meio de uma seleção rigorosa e concorrida. Em 2011 é criado no CPII o 
Programa de Residência Docente (PRD), a pedido da CAPES (que fomentou o programa de 
2012 a 2015), o primeiro programa de pós-graduação da instituição, que é implantado em 
maio de 2012. Conforme descrito pela Capes (BRASIL, 2013, p. 12):  

 
Na Capes, o Programa Residência Docente é ainda um projeto-piloto que visa 
aprimorar a formação do professor da educação básica com até três anos de 
formado, oferecendo-lhe formação continuada, por meio do desenvolvimento de 
competências docentes in loco, num espaço-tempo educacional que une a escola 
onde atua o residente e a imersão em contexto escolar de reconhecida excelência, 
contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento profissional do docente e para 
elevar o padrão de qualidade da Educação Básica. Os dois projetos aprovados 
estão localizados no Colégio Pedro II e no Colégio de Aplicação da UFMG. (…) 
A demanda pela ampliação do programa é grande por parte dos Colégios de 
Aplicação e por professores em exercício. 
 

De acordo com o Colégio Pedro II (2018) o programa: 
 
visa aprimorar a formação do professor da Educação Básica por meio de um 
projeto de formação continuada, desenvolvendo competências docentes que 
complementem a formação recebida na Instituição de Ensino Superior (IES) de 
origem, a partir da vivência em um ambiente escolar de reconhecida 
excelência. 
A Residência Docente pareia professores recém-formados (aqui denominados 
Residentes Docentes) com professores orientadores do Colégio Pedro II 
(Professores Supervisores e Coordenadores de Área), de modo a dar ao novo 
profissional uma formação complementar em questões de ensino-aprendizagem 
na área/disciplina, assim como em aspectos da vida escolar. Além disso, pretende 
possibilitar a aplicação de novas metodologias e estratégias pedagógicas na 
instituição de atuação do Professor Residente, que venham a incrementar os 
resultados de aprendizagem dos alunos da Educação Básica. (grifos nossos). 
 

O Público-alvo do programa é formado por professores da rede pública estadual e 
municipal, com diploma de Licenciatura Plena, que atuem nas áreas/disciplinas da Educação 
Básica oferecidas pelo programa3, estando em regência de turma. Após a conclusão do curso 
os Residentes são certificados pelo CPII como Especialistas em Educação Básica (Pós-
graduação Lato-sensu). 

Entretanto, a seleção dos residentes não é restrita aos professores recém-formados, 
somente a classificação de uma das fases é realizada com base em critérios de ordem 
crescente de idade (do professor de menor idade para o de maior idade) e menor tempo de 
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conclusão do curso. Por isso alguns docentes (a minoria) que realizam o curso não são recém-
formados. 

Os residentes atualmente tem que cumprir uma carga horária de 360 horas4, distribuídas 
no período de um ano letivo em atividades presenciais e à distância, bem como atividades 
desenvolvidas no próprio contexto escolar em que o Residente atua, distribuídas da seguinte 
forma: Atividades na área de docência – atividades didáticas desenvolvidas no CPII e na 
unidade escolar do residente; Atividades em setores administrativo-pedagógicos do CPII; 
Atividades em formação continuada – oficinas, congressos, etc.. Os residentes devem, ainda, 
entregar algumas tarefas, como relatórios, um memorial circunstanciado e um produto final 
que articule o que ele vivenciou no CPII com o que ele vive na sua realidade de regente em 
outras classes. 

Além dos residentes as outras pessoas envolvidas no programa são: Professor Supervisor 
(professores das diversas áreas efetivos do CPII que recebem e supervisionam os residentes 
em suas salas de aula); os Coordenadores de Área (professores pós-graduados do CPII que, 
além de função de coordenação da área do programa, acompanham e controlam as atividades 
de cada Residente em sua escola de origem); Coordenação do Programa.  

Os residentes precisam fazer uma carga horária didática de observação e participação 
(como se fosse um estágio curricular) no CPII na sala de aula do Professor Supervisor, ou 
seja, o seu mentor não é um professor da sua escola de trabalho, nem faz supervisão 
presencial na sua escola de origem. O seu papel é mostrar as inovações realizadas no CPII, 
oferecendo a vivência das residências em um ambiente escolar de reconhecida excelência. 

Porém, normalmente como o professor dos anos iniciais do EF e da educação infantil 
(que foram as áreas que investigamos) tem carga horária diária, muitos residentes têm 
dificuldade em cumprir esta carga horária por colidir com o seu horário de trabalho. Isto 
ocasiona um dos principais problemas apontados pelos coordenadores: a evasão de docentes. 
Na área que pesquisamos dos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil foi 
de 28,16% de 2013 a 2016. Tal evasão é ocasionada, na maioria das vezes, por um problema 
de conciliação de horários entre os professores supervisores e os residentes docentes que 
também trabalham e não tem dispensa dos seus trabalhos para cumprir a carga horária no 
CPII, o que foi apontado por alguns docentes que realizaram o curso, oferecendo sugestões 
para melhoria do curso, como o oferecimento de maiores convênios e declaração para 
dispensa do trabalho, o que nos motiva a pensarmos em estratégias para cursos vindouros. 

Com a aplicação dos questionários e entrevistas que realizamos concluímos que os 
docentes buscam este programa principalmente para obter conhecimentos e apoio para as 
dificuldades, além da certificação dada pelo curso e do fato dele ser gratuito, ressaltando as 
suas dificuldades anteriores à entrada no programa e a grande importância do curso para a 
atuação profissional dos docentes que o realizaram. 
 
 
Descrição dos outros programas analisados 
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Encontramos na nossa pesquisa trabalhos sobre programas de indução no mundo, Zuljan 
& Požarnik (2014) descrevem programas da Áustria, da Suécia, da Noruega, da Polônia, 
República Tcheca, Romênia, Eslovênia e Croácia; Snoeck et al (2010) da Irlanda, Noruega, 
Escócia; OCDE (2006) analisa vários; entre outros. Contudo, escolheremos 5 casos para 
analisar, devido a impossibilidade de neste momento comparar todos os programas que 
encontramos no mundo. A escolha pelos programas que analisamos se deu pelos seguintes 
motivos: países com mais tempo de programa de indução que encontramos (França e 
Estônia); países com estratégias diversificadas para conhecer e comparar diversas formas de 
indução profissional (Portugal e Holanda); países com estratégias mais próximas das ideais, 
que contemplam mais estratégias conjuntamente (Alemanha, França e Estônia). A seguir 
descreveremos tais programas. 

Zuljan & Požarnik (2014) e Richter et al (2013) demonstram que a Alemanha conseguiu 
implementar uma fase de indução bem organizada, onde, após a educação inicial na 
faculdade, há uma fase de 2 anos chamada Referendariat (obrigatória para ter a licença de 
ensino permanente), durante a qual o professor novato ensina a tempo parcial, frequenta 
cursos teóricos no Studienseminar (na faculdade) e é apoiado pelo mentor (selecionado pelo 
diretor da escola com base na sua experiência e que não estão diretamente envolvidos na sua 
avaliação) para desenvolver competências profissionais e superar a insegurança inicial, além 
disso há uma constante avaliação e aconselhamento por parte de mentores e colegas. A 
formação desta fase é uma responsabilidade conjunta das respectivas autoridades escolares e 
escolares locais, enquanto o exame final é realizado sob o raciocínio e controle da 
administração escolar. Três anos depois de entrar no serviço, os professores obtêm o mandato 
ou o status (permanente) do funcionário público. Os resultados da pesquisa mostram que eles 
consideram o papel do Referendariat mais altamente do que o papel da educação inicial em 
prepará-los para os desafios do seu trabalho na sala de aula. Entre os aspectos críticos deste 
sistema está o fato de que as fases pré-serviço e de indução não estão realmente alinhadas, 
bem como a necessidade de mais treinamento e melhor seleção dos mentores. 

Já na Holanda, como Zuljan & Požarnik (2014) apresentam, os programas de indução 
são considerados essenciais para apoiar professores novatos, mas os programas de indução 
são vistos como parte da política de pessoal das escolas e, portanto, de sua autonomia. Isso 
significa que não há esquemas de indução nacionais e que o envolvimento das instituições 
de ensino de professores em programas de indução é limitado. Mas há uma fase de prática de 
ensino independente no último ano do currículo de formação de professores (SNOECK et al, 
2010). Por isso Kessels (2010) identifica que as limitações estão na seleção dos mentores que 
deveria levar em conta a capacidade dos professores, a falta de preparo dos mentores para 
exercer este papel e a necessidade de colaboração com programas de formação de 
professores.  

Na França o período de indução foi introduzido em 2005 e reformado em 2010 e 2013. 
O professor novato recebe apoio especial nos dois primeiros anos do mestrado, no primeiro 
ano eles têm treinamento teórico e estágios na escola em sua disciplina, observando outro 
professor e praticando o ensino com um professor, sem receber. No segundo ano, depois de 
passar o exame de recrutamento, eles tem um período de indução com treinamento teórico 
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no ESPE (universidade) e, neste ano, ensinam em tempo parcial na escola com 
responsabilidade de classe, mas são pagos a tempo inteiro. Os professores iniciantes têm um 
tutor que vem vê-los algumas vezes, são inspecionados e se a inspeção é positiva, eles são 
titulados como professores da Educação Nacional. Os tutores trabalham a tempo integral, 
mas recebem pagamento adicional pela sua mentoria, recebem treinamento curto (alguns dias 
no ano) e são pagos pela sua missão (ZULJAN & POŽARNIK, 2014; ESPE DE 
L’ACADÉMIE DE NANTES, 2016). 

Na Estônia o programa de indução foi implementado desde 2004. Todos os professores 
desde que começaram a trabalhar na profissão docente são obrigados a passar um ano de 
indução que é considerado como uma continuação da formação inicial e como a primeira fase 
da formação continuada, promovendo a socialização e a cooperação no nível escolar. Os 
programas de indução são promovidos através de parcerias entre escola, universidade e 
ministério da educação. Há quatro partes envolvidas no programa do ano de indução: (1) 
diretores de escolas, que criam o ambiente que apóia o desenvolvimento profissional dos 
noviços e nomeiam mentores; (2) mentores, que são parceiros para professores novatos, 
apoiando seu desenvolvimento profissional e socialização em um contexto escolar; (3) 
professores novatos, que são, em última instância, responsáveis pelo seu desenvolvimento 
profissional; (4) centros de ano de indução universitária, onde ocorrem treinamento de 
mentores e seminários do programa de apoio para professores novatos (financiado pelo 
Ministério da educação). Não há avaliação formal ao final do ano de indução, mas 
construtivista com uma autoavaliação (SNOECK et al, 2010, ZULJAN & POŽARNIK, 2014; 
EISENSCHMIDT, 2011). 

No caso de Portugal, o estudo da Eurydice (2002) aponta que há uma tentativa de 
inserção dos professores no mercado de trabalho no processo de formação inicial de 
professores ligado ao Processo de Bolonha. Entretanto, o programas de indução no início da 
carreira está presente somente em iniciativas pontuais, ou em políticas não implementadas 
(ver PORTUGAL, 2007 e a reforma da regulação do acesso à docência em escolas públicas 
de 2007).  

Alarcão e Roldão (2014) descrevem a operacionalização do programa de Supervisão, 
Acompanhamento e Avaliação do Período Probatório de Professores (SAAPPP) que 
aconteceu somente no ano de 2009, onde a Universidade de Aveiro em protocolo de 
colaboração com o Ministério da Educação tinha investigadores que supervisionaram 
professores no estágio probatório de todo o país pela intermediação dos mentores nas escolas. 
A Universidade oferecia um curso aos mentores, com materiais de leitura, tarefas práticas e 
discussão que deveriam ser disseminados aos professores em estágio probatório. O maior 
problema de tal iniciativa foi a resistência dos professores em estágio probatório que não 
eram iniciantes, pois já tinham sido professores contratados anteriormente, mas após a 
resistência inicial houve aprofundamento de conhecimentos de desenvolvimento 
profissional. 
 
 
Comparações entre os modelos e estratégias dos programas 
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A partir da revisão bibliográfica sobre os modelos e estratégias que descrevemos em 

ponto anterior, elaboramos uma tabela de análise com os principais modelos e estratégias 
descritos pela revisão bibliográfica sobre o assunto, comparando o programa Residência 
Docente do Colégio Pedro II com os outros programas que selecionamos. Segue abaixo esta 
tabela: 
 
Tabela 1: Modelos e estratégias 

Programas de 
indução x 
estratégias 

Programa 
Residência 

Docente - PRD - 
CPII - Brasil 

Referendariat  

Alemanha 
Holanda França 

Portugal - 
programa 
SAAPPP 

Estônia - o ano de
indução 

Obrigatório ou 
não para 
certificação no 
país ou local? 

Não Sim Não Sim Não Sim 

Quem organiza? 
Escola externa ao 
exercício do 
professor novato 

Escola e 
Universidade 

Escola 
Universidade, 
escola, Estado 

Universidade, 
Estado 

Universidade, 
escola, Estado 

Professores 
novatos tem 
alguma 
compensação? 

Não 
Sim, professores 
novatos trabalham 
a tempo parcial. 

Professores novatos
e mentores tem 
dispensa de tarefas

Sim, professores 
novatos tem 
dispensa de carga 
horária 

Não Não 

Existe apoio 
financeiro ao 
professor novato 
e/ou ao mentor? 
Qual? 

Apoio financeiro 
aos residentes das 
turmas de 2012 a 
2015. 

Não Não 

Sim, o professor 
novato ensina a 
tempo parcial, mas 
recebe total. O 
mentor recebe 
auxílio financeiro 
além do salário. 

Não 

Depende da escola. 
Em algumas, o 
mentor tem menos 
lições, em outras o 
mentor recebe 
algum pagamento 
extra. 

Há parceria entre 
escola e instituição 
de formação de 
professores? 

Não Sim Não Sim Sim Sim 

Existe curso para 
os professores 
novatos? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Quem oferece o 
curso? 

Escola externa 
oferece cursos 
variados. 

Studienseminar (na 
faculdade) 

Grupo de escolas 
oferecem cursos e 
reuniões 

O curso é oferecido
na ESPÉ 
(universidade) 

Mentores com base 
em orientações da 
Universidade 

Universidade 

Como e por quem 
o professor novato 
é avaliado 

Escola externa 
avalia para dar 
diploma do curso. 
O Professor 
Supervisor e o 
Coordenador 
avaliam. 

Pela escola. O 
mentor não avalia. 

- 
Universidade, 
escola 

Não é avaliado pelo 
mentor. 

Não há avaliação 
ou exame formal no
final do ano de 
indução, somente a 
composição de uma
autoanálise do 
professor novato 
para o 
desenvolvimento 
profissional, junto 
com o feedback do 
mentor. 
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Mentores tem 
treinamento 

Não Não Não Sim Sim Sim 

Sistema de 
suporte 

Sistema de 
orientação, de 
pares, especializado 
e de auto-reflexão. 

Sistema de 
orientação, de 
pares, especializado
e de auto-reflexão. 

Sistema de 
orientação e de 
pares. 

Sistema de 
orientação, de 
pares, especializado
e de auto-reflexão. 

Sistema de 
orientação e 
especializado. 

Sistema de 
orientação, de 
pares, 
especializado, de 
auto-reflexão. 

Resultados 

A maioria dos 
residentes 
considera que o 
curso transformou a 
sua prática para 
melhor. 

Professores novatos
consideram o papel
do Referendariat 
maior do que o 
papel da educação 
inicial em prepará-
los para os desafios
do seu trabalho 
docente 

A maioria dos 
professores 
iniciantes 
considerou que 
houve pouca 
influência do 
programa no seu 
trabalho. Mas 
ficaram satisfeitos 
com o apoio 
recebido. 

* 

Houve 
aprofundamento de 
conhecimentos de 
desenvolvimento 
profissional. 

Os professores 
novatos avaliam a 
importância do 
programa de forma 
divergentes, 
dependendo da 
assistência recebida
do mentor, da 
significância do 
programa de apoio 
à universidade e da 
prontidão do 
novato para 
analisar o 
crescimento 
profissional. 

Fonte: Dados do PRD do CPII: Documentos do programa e entrevistas com coordenadores e professores 
residentes. Dados da Alemanha: Zuljan & Požarnik (2014) e Richter et al (2013). Dados da Holanda: Zuljan & 
Požarnik (2014); Snoeck (2010; 2011). Dados da França: OCDE (2006); Zuljan & Požarnik (2014); Espe De 
L’académie De Nantes (2016). Dados de Portugal - programa SAAPPP: Alarcão & Roldão (2014). Dados da 
Estônia: Zuljan & Požarnik (2014); Snoeck (2010); Eisenschmidt (2011). * Não encontrado nos artigos 
consultados conclusões sobre os resultados atingidos. 
 

Quando tratamos da primeira questão ao compararmos a obrigação ou não para a 
certificação no país ou local, percebemos que nos países em que esta é uma política 
governamental nacional, tais programas aparecem como obrigatórios para a certificação (o 
que acontece nos casos que analisamos na Alemanha, na França e na Estônia). Sabemos que 
esta é uma questão de legislação nacional que precisa ser aprovada, o que gera uma maior 
dificuldade de se implementar, mas analisamos que nos países que esta estratégia é 
implementada há uma maior extensão da mesma, pois não depende somente da vontade das 
instituições de se implementar os programas, assim esta é uma estratégia que traz benefícios 
a mais professores iniciantes. Nos outros países, como descreve Snoek (2011, p. 62) sobre a 
situação da Holanda, podem faltar programas de indução coerentes em todo o sistema o que 
pode fazer com que nem todos os professores tenham acesso a programas de indução de alta 
qualidade. 

A segunda questão que analisamos foi a de quem organiza o programa, neste caso 
percebemos que as melhores estratégias estão na divisão da organização por mais 
instituições, o que gera uma maior sintonia entre as instituições, principalmente quando não 
há hierarquias entre as mesmas, neste caso encontramos a França e a Estônia, o que está 
interligado com a questão da obrigatoriedade e ligação das mesmas com as políticas nacionais 
destes países. No caso do CPII e da Holanda a presença de somente uma instituição 
responsável pela organização representa uma dificuldade, pois no CPII é uma escola externa 
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que traz obrigações ao professor iniciante, mas que não conhece nem interfere na sua 
realidade de trabalho, na Holanda é só cada escola que é responsável pela inserção do seu 
professor iniciante, o que traz diferenças entre as instituições, falta de preparo das pessoas 
envolvidas e falta de conhecimentos e reflexões. Contudo, compreendemos que esta é uma 
estratégia mais viável quando não há uma política nacional de implementação de programas 
de indução. 

A estratégia de dar compensação de carga horária aos professores iniciante é excelente, 
pois o professor iniciante está se adaptando ao trabalho e precisa de tempo para se organizar, 
planejar e refletir, bem como de tempo para participar dos cursos, reuniões com mentores, 
treinamentos do programa de mentoria, neste caso encontramos a Alemanha, a Holanda e a 
França. A compensação de carga horária para os mentores também é importante para que ele 
possa se dedicar ao treinamento da mentoria, a reflexão e ao atendimento do professor 
iniciante, neste caso encontramos apenas a Holanda. Entendemos que nem sempre esta 
estratégia é viável necessitando de parceria entre as instituições para que isso seja possível, 
no caso do CPII como ele não tem uma maior parceria entre as redes pública de ensino, não 
pode fazer com que os professores iniciantes tenham uma redução de carga horária para se 
dedicar ao programa, o que colide com as necessidades dos residentes. 

O apoio financeiro é outro incentivo que faz com que mais pessoas se interessem pelos 
programas de indução, tanto mentores como professores novatos, muitas vezes só o fato de 
não ter que pagar pelos seus deslocamentos para o curso já faz muita diferença àqueles que 
tem pouco poder aquisitivo, também é uma forma de compensar o tempo extra que se está 
gastando com o curso. Neste caso o CPII obteve apoio da CAPES (instituição governamental 
de fomento à pesquisa no Brasil) e pagou bolsas de estudo aos residentes que realizaram o 
curso de 2012 a 2015 (mas depois o apoio acabou). Na França os mentores recebem auxílio 
financeiro bem como os professores iniciantes que por um ano recebem salário inteiro, 
mesmo trabalhando a tempo parcial. 

Um dos aspectos mais importantes que consideramos é a existência de uma parceria entre 
escola e as instituições de formação de professores, pois essa parceria quando é real e sem 
hierarquizações permite uma dissolução da dicotomia teoria-prática, permite a realização de 
uma “práxis” onde a teoria embasa a prática que baliza a teoria, permite que a prática de 
ensino do professor novato seja refletida e não repetida, permite que as inovações e 
criatividade aconteçam, permite também que o próprio mentor (seja da escola ou da 
universidade) reflita sobre a prática cotidiana da escola, permite que a própria escola se 
renove constantemente, haja um diálogo entre seus próprios representantes, bem como 
permite que a Universidade tenha uma melhor consciência das necessidades de 
desenvolvimento dos professores iniciais, assegurando a continuidade entre as diferentes 
fases de desenvolvimento profissional. Isto acontece nos programas da Alemanha, França e 
Estônia.  

O oferecimento de cursos para os professores novatos está presente em todos os 
programas que pesquisamos, contudo quem oferece, a forma e intensidade destes cursos 
difere. No programa residência docente do CPII a escola, que é externa à escola que o 
professor iniciante trabalha, oferece mini-cursos, palestras e congressos variados. No 
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Referendariat da Alemanha a faculdade (Studienseminar) promove cursos teóricos. Na 
Holanda o grupo de escolas locais proporciona cursos diversos e reuniões. Na França a 
universidade (ESPÉ) oferece um curso de mestrado de dois anos. No Programa SAAPPP de 
Portugal a universidade propiciou cursos aos mentores que se tornam multiplicadores deste 
junto aos professores iniciantes. Na Estônia a Universidade disponibiliza treinamento de 
mentores e seminários do programa de apoio para professores novatos. 

A estratégia de avaliação é importante tanto para a confirmação se o professor novato 
adquiriu as competências para ser um professor, o que se torna crucial quando o período de 
indução é unido a um período probatório, para uma certificação de licença para ensino ou 
para a concessão de um título, quanto para avaliar a qualidade do próprio programa de 
indução. Mas também para que o período de indução seja um apoio verdadeiro ao docente 
iniciante é preciso que o mentor não seja um avaliador, pois assim o professor novato confiará 
mais as suas dúvidas ao mentor, sem um medo de ser mal avaliado por suas “dificuldades”. 
No caso do CPII, como o mentor não pertence à sua escola de trabalho, não existe esse 
problema, a avaliação do programa condiciona a concessão de um diploma (o que foi descrito 
como uma motivação grande pelos residentes que optaram pelo curso). No caso da Alemanha 
a escola avalia o professor novato, sem a interferência da Universidade, para dar a 
certificação do estágio probatório, mas o mentor não participa desta avaliação. No caso da 
França a universidade e a escola avaliam para a concessão da licença para o ensino e o 
término do curso de mestrado. No caso de Portugal, o mentor não avalia o estágio probatório 
do professor novato. Na Estônia a avaliação não tem finalidade de aprovação ou reprovação, 
pois ela é realizada pela composição de uma autoanálise do professor novato para o 
desenvolvimento profissional, junto com o feedback do mentor. Ela possibilita além de 
reflexão pessoal, a análise do programa. Por esse e outros motivos Zuljan & Požarnik (2014) 
afirmam que todo o sistema da Estônia parece aproximar-se da forma ideal de indução de 
professores, nós colocamos somente algumas exceções nas estratégias do programa deste 
país na compensação dada aos professores novatos e mentores. 

O treinamento dos monitores é outra questão relevante para o sucesso da indução dos 
professores novatos, bem como uma seleção bem efetuada dos mesmos, pois por mais que 
estes professores sejam experientes isto pode não significar que ele será um bom mentor, 
como demarca Nóvoa (2017b) “a experiência por si só não traz nada, isso é muito importante 
dizer sempre. […] Pode ser uma coisa horrível. Se estou a fazer mal uma coisa, não é porque 
estou a fazer mal durante 30 anos que a coisa ficou bem feita”. Assim, além de ter que ser 
bem selecionado dentre os professores “mais reconhecidos” (e não mais experientes) da área, 
eles precisam ser treinados para a função que exercerão, refletindo sobre a sua tarefa de 
auxiliar um professor novato em suas dificuldades. Os programas que faziam este 
treinamento foram a França, Portugal e Estônia, com destaque para o treinamento efetuado 
em Portugal que tinha um papel multiplicador das discussões aos professores novatos, um 
material com base nas dificuldades dos professores, também uma maior frequência. 

A escolha de um sistema de suporte adequado e o mais completo e misto possível é outro 
fator de sucesso dos programas de indução profissional. Na Holanda, há o sistema de 
orientação e o de pares, mas faltam os sistemas especializados e de auto-reflexão. No caso 
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de Portugal há uma orientação pelo mentor e um sistema especializado da universidade, mas 
deixam a desejar o sistema de pares (não se menciona o contato entre professores iniciantes, 
somente entre mentores) e de auto-reflexão (não se menciona uma auto-reflexão realizada 
pelo professor novato, mas uma reflexão junto com o mentor). No Referendariat da 
Alemanha, da França e da Estônia há a predominância de todos os sistemas, havendo a 
ligação entre a universidade, a escola, o mentor, os professores iniciantes entre si nos seus 
cursos, e as auto-reflexões que cada professor iniciante deve fazer até mesmo como parte da 
sua avaliação. No caso do Programa PDR do CPII Brasil também há a coexistência dos 
sistemas de supervisão, porém no caso do sistema de orientação dos professores supervisores 
aos professores iniciantes há uma diferença, pois estes supervisores não são seus colegas de 
trabalho nem tem contato com a sua escola. 

Para finalizar, os resultados nos mostram que os programas de indução, mesmo que 
tenham estratégias diferenciadas trazem progressos aos professores iniciantes, mudanças nas 
práticas, maior preparo para os desafios do mercado de trabalho, satisfação pessoal com o 
apoio que tiveram, aprofundamento de conhecimentos, entre outros. Assim reafirmamos a 
necessidade de expansão destas iniciativas para outros países, locais e estabelecimentos. 
 
 
Conclusão 
 

Com base na análise que fizemos dos programas nos modelos e estratégias que utilizaram 
pudemos compreender a importância de algumas estratégias para uma melhor aplicação 
destes programas: a relevância do programa ser obrigatório para atingir a mais docentes; de 
ser organizado por várias instâncias, em uma parceria sem hierarquizações, principalmente 
entre a escola e as instituições de formação de professores; uma parceria que ofereça cursos 
que relacionem a teoria com a prática, tanto na escola como nas universidades; a importância 
de algumas compensações aos mentores e professores novatos (seja ela financeira ou de carga 
horária) para reter mentores e professores novatos nos programas, principalmente quando 
eles não são obrigatórios; a necessidade do mentor não ser um avaliador do professor novato, 
mas também de que essa avaliação aconteça para controle da qualidade do programa e da 
certificação dos docentes, quando esta é uma exigência dos programas; a pertinência do 
treinamento dos mentores para a existência de um melhor e mais refletido apoio aos docentes 
iniciantes; a significância de se oferecer sistemas de suporte adequados e o mais completo e 
misto possível interligando as instituições em parceria. 

Como resultado, pretendemos, portanto, com esta pesquisa divulgar a necessidade de 
expansão dos programas de indução profissional como apoio aos professores iniciantes para 
os sistemas de ensino e para todas as instituições formadoras de professores, pois de acordo 
com o que revelam os resultados dos programas que investigamos, tais apoios promovem 
uma melhor qualificação dos professores e, consequentemente, melhoram a qualidade do 
ensino, pois suprem uma já demonstrada carência de experiência dos professores recém 
formados no ambiente escolar, que contariam com a supervisão dos docentes em atividade e 
das instituições de ensino superior. 
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Com nosso projeto podemos demonstrar: a) a importância de oferecer apoio aos 
professores iniciantes; b) a necessidade de se ampliar as poucas experiências existentes nesta 
área no Brasil; c) a necessidade de se ampliar as pesquisas sobre estas experiências no Brasil 
e no mundo, de forma contextualizada, para que se possa analisar as melhores formas de se 
ampliar o oferecimento de apoio aos professores iniciantes. 
 
 
Notas 
 
1. Este artigo contou com apoio de financiamento da FAPERJ, prêmio de Jovem Cientista do Nosso Estado processo 

número E-26/203.187/2016, bem como fez parte do financiamento de pós-doutorado Sênior do CNPQ Processo número 
113262/2016-7. 

2. O índice de resposta poderia ser maior se não tivéssemos alguns problemas com o envio do questionário: alguns emails 
(e telefones) eram antigos e já tinham até encerrado o servidor do email; alguns foram parar em caixa de spam; não 
conseguimos contatar todos os residentes por telefone; ao conseguir contactar alguns residentes disseram já ter 
preenchido o questionário e verificamos que o servidor do nosso questionário (goo-gle) não tinha gravado as respostas. 

3. Área I – Matemática e Desenho Geométrico; Área II – Biologia, Física, Química; Área III – Português; Área IV – 
Espanhol, Inglês, Francês; Área V – Geografia, História; Área VI – Filosofia, Sociologia; Área VII – Artes, Educação 
Física, Música; ÁreaVIII – Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Área IX – Educação Infantil; Área Complementar – 
Educação Especial e Informática Educativa. 

4. Nos anos de 2013 a 2015 a carga horária foi de 420 horas e no ano de 2012 foi de 500 horas. 
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