
m processo de longo prazo, 
que inclui opor tunidades 
regulares e experiências 

planejadas, s istematicamente, para pro
mover crescimento e desenvolvimen
to na profissão". Foi também seguindo 
e incorporando essa perspectiva de de
senvolvimento profissional - apresen
tada em estudo realizado pelo Inst i tuto 
Internacional para Planejamento 
Educacional da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), de 2003, de autoria 
de Eleonora Villegas Reimers - que o 
Colégio Rio Branco, de São Paulo (SP), 
passou a promover ações de desenvolvi
mento de docentes que se refletem na 
melhoria do ensino. 

De acordo com a diretora-geral da 
escola, Esther de Almeida Pimentel 
Mendes Carvalho, ao longo de 15 anos 
(até 2006), a instituição desenvolveu di
versas experiências impor tantes e, al
g u m a s vezes, assistemáticas de de
senvolvimento profissional, contando, 
inclusive, com o apoio de assessorias 

externas, além de palestras e oficinas 
minis t radas por diversos profissionais. 
Mas a gestora explica que a inda havia 
a necessidade de estabelecer referen
ciais claros de desenvolvimento profis
sional, cujo resultado deveria ser per
cebido posit ivamente na sala de aula. 
"No discurso e na concepção educacio
nal e ram percebidos grandes avanços. 
Em 1997, a publicação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e o relatório de 
Jacques Delors sobre Educação para o 
século 21, da Unesco, sinalizavam no
vos tempos." 

Já na sala de aula, segundo Esther, 
as mudanças eram percebidas, com 
mais frequência, entre os professores 
de educação infantil e do ensino fun
damenta l do primeiro ciclo, pois os pro
fessores de ensino fundamenta l II e os 
docentes do ensino médio mostravam, 
em sua maioria, menor disposição em 
se aprofundar nas teorias educacionais, 
visto que essas pareciam distantes da 
realidade da sala de aula. Dessa forma, 
foram feitos diversos quest ionamentos, 

conforme cita a diretora-geral: "Como 
transformar essas experiências em ins
piração de novas práticas de sala de au
la para os demais , a tendendo às espe
cificidades e necessidades de cada faixa 
etária? Como criar ciclos de desenvolvi
mento profissional que favorecesse u m a 
mudança de cul tura na instituição que 
se construiu e se consolidou como tra
dicional na formação de gerações que se 
destacaram, pessoal e profissionalmen
te, ao longo de sua existência? Como fa
zer com que a escola 'de nossas cabeças' 
acontecesse nas salas de aula?". 

Diante dessas questões, o Colégio 
Rio Branco estabeleceu, há cinco anos, 
o programa de "Desenvolvimento 
Profissional de Educadores como base 
para a melhoria da qualidade de ensino 
e aprendizagem". Na prática, o progra
ma pode ser traduzido como um con
jun to de atividades sistematizadas que 
visam ao apr imoramento dos educa
dores, como: explicitação e dissemina
ção do Projeto Político Pedagógico; de
finição dos Eixos de Apr imoramento 
Pedagógico; implementação de proces
sos contínuos de formação; observação 
de aula para dar suporte e feedback ao 
professor; avaliação profissional bianual; 
apr imoramento do processo de planeja
mento anual com etapas duran te o ano 
letivo; ref inamento do processo seletivo 
de docentes e integração pedagógica e, 
ainda, desenvolvimento profissional do 
grupo técnico pedagógico. 

Ao longo do ano, um grupo ges
tor, composto por educadores de am
bas as Unidades do Colégio Rio Branco 
(Higienópolis e Granja Vianna), acom
p a n h a os docentes em reuniões notur
nas e há a supervisão em observação de 
sala de aula. "Part imos do princípio de 
que o desenvolvimento profissional é 
um movimento de corresponsabilidade 
entre a escola e seus educadores", ava
lia Esther. 

Segundo Wilma Maria Sampaio 
Lima, supervisora do colégio, para a 
avaliação das aulas, o gestor conta com 
u m a ficha de observação, em que estão 
descritos parâmetros de u m a aula pla
nejada, gerenciada e avaliada de acor
do com as premissas metodológicas da 
instituição. "A ficha vem sendo ajusta
da cont inuamente , de modo que os pa-
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râmetros sejam cada vez mais observá
veis, mensuráveis, possíveis e essenciais 
para a caracterização de u m a boa au
la, ou seja, aquela que produz aprendi
zagem." Ela também ressalta que todos 
os professores são informados dos parâ
metros contidos na ficha e sobre como 
são observados. "Espera-se que sejam 
assistidas, pelo menos, três aulas de ca
da professor no bimestre." 

Para Andréia Elisabete Mar t inhago, 
professora de Língua Portuguesa do 7 o 
e 8o anos do ensino fundamenta l , no 
início, quando os supervisores começa
ram a assistir as aulas, ela ficou bastan
te insegura. Mas, com o passar do tem
po, a docente percebeu que o supervisor 
não estava ali para "vigiar". "Acho até 
que esse nome, 'supervisor', não é ade
quado ao que ele, realmente, desenvol
ve, porque, na realidade, ele é um par
ceiro que observa de outro ângulo, com 
outro foco; depois orienta, conversa, 
mos t rando como nossa aula é boa, mas 
como pode se tornar melhor, como po
demos tirar mais proveito daquela aula 
e daquele aluno", analisa. 

Adriana Simionato Castrogiovanni, 
professora do 3º ano do ensino funda
menta l 1, também compart i lha da mes
m a ideia de Andréia. Inicialmente, ser 
avaliada por supervisores em sala de 
aula era algo que a incomodava. "Com 
o decorrer dessa nova experiência, nós, 
professores, fomos pon tuando nossos 
sent imentos e nossas percepções e a 
postura do supervisor também foi ad
qui r indo um novo formato. Hoje con
seguimos ver a supervisora como nos
sa parceira e as avaliações das aulas são 
dadas imedia tamente , podendo discu
tir nossa estratégia." 

Maria José Couto de Vasconcellos 
Zampirolo, professora de Matemática 
do 9o a n o do ensino fundamenta l e do 
1o ano do ensino médio, acredita que a 
participação dos supervisores é essen
cial na regulação do processo, já que são 
eles que verificam como os professores 
estão no dia a dia, como está acontecen
do, efetivamente, a metodologia em sa
la de aula. "Sem esse feedback, fica difí
cil avaliar nossos progressos e descobrir 
o que precisa ser aperfeiçoado", afirma 
Maria José, que também é coordena
dora de Matemática do 6o ano do en

sino fundamenta l ao 3o ano do ensi
no médio. Ela a c r e s c e n t a q u e p a r a 
q u e s e j am implementadas mudanças 
metodológicas significativas como as 
que foram propostas, é necessário que 
o professor se sinta preparado, capaz, 
acolhido em suas dificuldades e dúvi
das. "Foi isso o que vi e vejo acontecer 
no colégio: formação teórica por meio 
de cursos, oficinas, troca de experiên
cias entre pares e com pares mais avan
çados, retorno do t rabalho por meio da 
atuação dos supervisores que assistem 
as nossas aulas, enfim, um tomar e re
tomar constante nas nossas práticas, 
que resulta em crescimento profissio
nal e, por consequência, melhores re
sultados no processo de ensino e apren
dizagem." 

Além de oficinas presenciais , a 
escola oferece at ividades a distância, 
hoje ligadas à ut i l ização do a m b i e n t e 
v i r tua l Moodle, em que o professor po
de se inscrever nos módulos disponíveis 
para seu apr imoramento . "Outro aspec
to fundamenta l é a avaliação, que ocor
re duas vezes ao ano para cada educa
dor. Uma delas é em j u n h o e a outra em 
dezembro", completa a diretora. 

A professora Adriana lembra que o 
resultado de todo esse t rabalho se re
flete no desempenho dos estudantes. 
"Acredito que cada mudança do pro
fessor reflete-se, automaticamente , na 
aprendizagem do aluno, pois o profes
sor, tendo claras as suas metas , vai fazer 
com que seu a luno se sinta envolvido 
e parte integrante de todo o processo." 

P R E M I A Ç Ã O 
Com a prática "Desenvolvimento 
Profissional de Educadores como ba
se para a melhoria da qual idade de en
sino e aprendizagem", o Colégio Rio 
Branco venceu, este ano , o Prêmio 
Nacional de Gestão Educacional 
(PNGE) na categoria Gestão de 
Pessoas, promovido pela Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de 
Ens ino (CONFENEN), pela Associação 
Brasileira de Mantenedoras de Ens ino 
Superior (ABMES), pela Associação 
Nacional dos Centros Universitários 
(ANACEU), pela Associação Brasileira 
das Man tenedoras das Faculdades 
Isoladas e Integradas (ABRAFI) e pe-

la Humus Consultoria, en t regue du
ran te o GEduc 2011 - IX Congresso 
Brasileiro de Gestão Educacional e I 
Congresso Internacional de Gestão 
Educacional, que ocorreu em março, 
em São Paulo (SP). 

De acordo com Sonia Simões 
Colombo, diretora da H u m u s 
Consultoria e presidente do Conselho 
Consultivo do GEduc, o Colégio Rio 
Branco implementou u m a metodolo
gia de ens ino a l inhada com as d e m a n 
das contemporâneas, real izando u m 
programa de desenvolvimento siste
mático de seus colaboradores, com o 
objetivo de fortalecer a qual idade dos 
serviços prestados aos seus a lunos . 
Sônia ressalta a inda que o colégio, por 
meio destas ações, tem tido u m a maior 
qualificação dos profissionais da es
cola, mais envolvimento e proativida-
de dos a lunos frente ao próprio apren
dizado. "A Comissão de Avaliação do 
PNGE avaliou os resultados do traba
lho apresentado, as ações de cont inui
dade e as lições aprendidas . Como estes 
fatores se des tacaram d ian te de outras 
insti tuições que concorreram dent ro 
desta m e s m a categoria, o Colégio Rio 
Branco foi o selecionado para g a n h a r o 
Troféu de Vencedor 2011." 

Com 65 anos de existência, a es
cola a tende a lunos desde o ma te rna l 
até o 3 o a n o do ens ino médio, contan
do a tua lmen te com ap rox imadamen te 
3,5 mil a lunos ( incluindo as duas un i 
dades).  
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 7, n. 77, p. 10-11, out. 2011.




