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EDUCAÇÃO

l Fundado em 1837, no período
regencialbrasileiro,oColégioPe-
dro II foi criado para ser um mo-
delo para a educação pública na
épocadoImpério.Desdeentão,a
escola se consolidou como uma
das poucas ilhas de excelência
na rede pública. Agora, quando a
instituição completa 175 anos, a
diretoria busca reafirmar seu pa-
pel de indutor de melhorias no
ensinobásicodoRiopormeiode
dois projetos: o Programa de Re-
sidência Docente (PRD), já em
andamento, e o Mestrado Profis-
sional em Práticas Educativas da
Educação Básica, cujo edital se-
rá publicado em breve. O objeti-
vo é romper os muros e grades
das 14 unidades do Pedro II e dis-
seminar as experiências de ensi-
no do colégio.

A ideia é fazer do PRD um pro-
jeto-piloto. Se funcionar bem, a
iniciativa se espalhará por ou-
tras instituições públicas de ex-
celência. As duas iniciativas têm
por meta principal a formação
continuada de professores das
escolas municipais e estaduais.
Os programas nasceram de um
desafio lançado pelo Ministério
da Educação (MEC): o que o Co-
légioPedro IIpode fazerparame-
lhorar a educação pública?

—São940professoresnocolé-
gio, sendo que cerca de cem de-
les têm doutorado, e 500 têm
mestrado.Osoutros têm,emsua
grande maioria, pelo menos uma
especialização. Por esse motivo,
o então ministro Fernando Had-
dad ficou interessa-
do no nosso poten-
cial. Foi pedido à di-
reção que apresen-
tasse projetos, e
surgiram o mestra-
do profissional e o
programa de resi-
dência docente —
explica a diretora
de pós-graduação e
pesquisa do Pedro
II, Neide Parracho
Sant'Anna.

O Mestrado Pro-
fissional em Práti-
cas Educativas da
Educação Básica
começou a ser ges-
tado em 2010 e re-
cebeu autorização
definitiva da Coor-
denação de Aper-
feiçoamento de
Pessoal de Nível
Superior (Capes)
no início deste
ano. O edital está
sendo finalizado. O
objetivo desse pro-
grama — que tem
como público-alvo
professores atuan-
tes na educação
básica — é melho-
rar os resultados
obtidos pelos futu-
ros mestres em sala de aula.

O mestrado terá duração de
dois anos, e os alunos defende-
rão uma dissertação ao final do
curso. A carga horária será de
360 horas divididas em três dis-
ciplinas obrigatórias, três eleti-
vas, uma específica para área de
atuação, oficinas e seminários
de orientação. Segundo o pro-
fessor Francisco Roberto Mat-
tos, que participou da elabora-
ção do curso, o foco será no tra-
balho dos professores:

— Pesquisamos sobre os pro-
gramas que já existiam e pensa-
mos no que poderíamos ofere-
cer de diferente. Há vários mes-
trados nas universidades que se
preocupam com teorias da edu-
cação.Aqui, vamosdialogarcom
a teoria, mas nos concentrare-
mos na prática docente.

Já as atividades do Programa
de Residência Docente começa-
ram em maio. Cerca de 60 pro-
fessores da rede estadual e de
municípios do Estado do Rio
passarão nove meses nas uni-
dades do Pedro II, supervisio-
nados por um orientador. Du-
rante este período, eles partici-
parão de oficinas com professo-
res e coordenadores da escola
e reuniões de planejamento.
Além disso, os “alunos” do PRD
também darão aulas junto com

os docentes. A carga horária é
de 360 horas na escola. Outras
140 horas deverão ser utiliza-
das na unidade de origem do
participante. Os professores
atuarão como multiplicadores,
compartilhando o que aprende-
rem com seus colegas.

— No programa, o professor
não será um estagiário. Ele vai
observar e participar dos nos-
sos projetos e terá oficinas com
os coordenadores de cada
área. Eles não levarão o Pedro II
para as suas salas de aula. A
partir do que viverem aqui, eles
refletirão sobre melhorias em
seu trabalho — explica a pro-
fessora Flávia Amparo, também
envolvida no projeto.

A experiência dos professo-
res do Pedro II que comandam
o PRD é exaltada pelos partici-
pantes de outras escolas.

— Eles estão no programa,
mas também estão em sala
de aula. Temos o mesmo
ponto de vista prático. Já ou-
vi muita coisa sobre o que
precisa ser feito para melho-
rar, mas não via como apli-
car isso na realidade da mi-
nha escola — conta o profes-
sor de história Roberto Car-
los Ferraz, do Colégio Esta-
dual Conselheiro Macedo So-
ares, em Niterói.

Marcus Vinicius Peres, que
dá aula no Colégio Estadual
Antônio Prado Júnior, na Tiju-
ca, exalta o aprendizado:

— É um privilégio estar com
professores qualificados, numa
instituição de excelência. Cabe a
nós absorver as experiências e
levar para nossa sala de aula.

Iniciativa poderá ser
estendida a outros estados
Carmem Moreira de Castro

Neves, diretora de Formação
de Professores da Educação
Básica da Capes, diz que a ini-
ciativa pode ser ampliada para
outros estados.

— O princípio é o mesmo da
residência médica: aprender e
inovar com quem está fazendo.
Dando certo no Pedro II, podere-
mos lançar um edital nacional
chamando outros colégios pú-
blicos de referência. Comparti-
lhar experiências é uma respon-
sabilidade das escolas que têm
um bom desempenho.

Superintendente de Desen-
volvimento de Pessoas da Se-
cretaria estadual de Educação,
Antoine Lousao defende a am-
pliação do projeto.

— Essa experiência cria uma
ponte que nos permite dissemi-
nar essas experiências. Quere-
mos que a parceria cresça.

Colégio Pedro II inova e oferece mestrado
A instituição, que comemora 175 anos, tem ainda residência para docentes de escolas estaduais e municipais
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l O Colégio Pedro II é um oásis
de boas notícias na rede públi-
ca quando se trata das avalia-
ções institucionais. No ranking
das melhores escolas do Rio, de
acordo com o Enem 2010, a ins-
tituição federal teve suas seis
unidades que oferecem ensino
médio entre as cem melhores.
Já a rede estadual teve apenas
um colégio na mesma lista: o
Instituto de Aplicação Fernan-
do R. da Silveira (CAp/Uerj).

A qualidade do corpo docente
é indiscutível, mas especialistas
apontam a seleção de futuros in-
gressantes como um dos fatores
que contribui decisivamente pa-
ra os bons resultados. O acesso
ao colégio na educação infantil e
nos dois primeiros anos do ensi-
nofundamental é decidido por
sorteio. Já no 60 ano do ensino
fundamentalena1/sériedoensi-
no médio, os aspirantes são sub-
metidos a um “vestibulinho.” Ao
filtrar parte dos seus alunos, o
colégio garante que eles che-
guem às salas de aula sem defa-
sagem de aprendizado, algo que
ocorre no resto da rede pública.

— Ao fazer uma seleção, o Pe-
dro II garante que o aluno entra-
rá com uma bagagem, e isso traz
melhores resultados.Aomesmo
tempo, o colégio possui longa
tradição e atrai melhores pro-
fessores, por sua história e por
conta da carreira federal. Assim,
é também mais procurado. Mas
não é possível reproduzir isso
em uma escola municipal ou es-
tadual, onde não há processo de
seleção — afirma o economista
Simon Schwartzmann, pesqui-
sador do Instituto de Estudos
Trabalho e Sociedade (Iets).

A professora da Faculdade
de Educação da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), Bertha do Valle, con-
corda com a avaliação e apon-
ta outros fatores para o suces-
so do Colégio Pedro II.

— Há uma pré-seleção dos
alunos, já que no 60 ano existe
o “vestibulinho”. Então, você
recebe estudantes em condi-
ções melhores. Eles já chegam
com condição de acompanhar
aqueles que estão no Pedro II
desde o 10 ano. Ao mesmo tem-

po, o plano de carreira dos do-
centes é igual ao das institui-
ções federais. Com mestrado e
doutorado, o salário aumenta
muito. Há também uma infra-
estrutura que você não encon-
tra na rede estadual ou munici-
pal. Há muito mais recursos
para passeios e excursões —
explica Bertha.

O processo seletivo realiza-
do ano passado, para ingresso
em 2012, teve cerca de 33 mil
inscritos para menos de 2 mil
vagas, da Educação Infantil ao
Ensino Médio, segundo a dire-
tora de pós-graduação e pes-
quisa do Pedro II, Neide Parra-
cho Sant’Anna. O concurso de
2010 teve 26,3 candidatos por
vaga para o 60 ano, e 19 candi-
datos por vaga para a 1/ série
do ensino médio. São médias
superiores àquelas de vários
cursos oferecidos nos vestibu-
lares das universidades.

Para diretora, colégio
cumpre função democrática

Para Neide, o Pedro II cum-
pre seu papel democrático ao
não promover o “vestibuli-
nho” para admissão na educa-
ção infantil ou para os dois pri-
meiros anos do ensino funda-
mental. Nestes casos, o méto-
do utilizado é o de sorteio. Pa-
ra as séries seguintes, segundo
ela, a demanda é muito maior
do que a oferta e, por isso, a se-
leção é necessária.

— O colégio cumpre seu pa-
pel democrático ao promover
sorteio público para as séries
iniciais. A partir do 60 ano,
acontecem as provas e, real-
mente, a defasagem deixa de
existir porque eles precisam
estar preparados para passar.
São muitos candidatos. Então,
a avaliação precisa estabele-
cer um diferencial. Acredito
também que a própria história
do colégio, que teve grandes
catedráticos, contribui para o
sucesso. E é claro que existe
uma vantagem econômica por
estarmos ligados ao governo
federal. Os salários são maio-
res e os concursos, cada vez
mais disputados — comenta a
diretora. (L.C.) n

‘Vestibulinho’ garante
qualidade dos alunos
Segundo especialistas, processo de seleção do
Pedro II é decisivo para bons resultados da escola

“No programa, o
professor não será um
estagiário. Ele vai
observar e participar
dos projetos e terá
oficinas com os
coordenadores
Flávia Amparo, professora do Pedro II

É um privilégio estar
com professores
qualificados em uma
instituição de
excelência. Cabe a
nós absorver as
experiências
Marcus Vinicius Peres, participante do
Programa de Residência Docente
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 11 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




