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Aparentemente, a Terra Moderna nasceu
de um movimento antirreligioso. O
Homem bastando-se a si mesmo. A
Razão substituindo-se à Crença. Nossa
geração e as duas precedentes quase só
ouviram falar de conflito entre Fé e
Ciência. A tal ponto que pôde parecer, a
certa altura, que esta era decididamente
chamada a tomar o lugar daquela. Ora, à
medida que a tensão se prolonga, é
visivelmente sob uma forma muito
diferente de equilíbrio – não eliminação,
nem dualidade, mas síntese – que parece
haver de se resolver o conflito.
(Teilhard de Chardin)

RESUMO
O presente estudo teve como objetivo avaliar a atuação da Supervisão Pedagógica
do Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP), na percepção de
docentes do Colégio Pedro II. Para a obtenção dos dados foram utilizados dois
instrumentos, a saber: um questionário, preenchido pelos professores, para verificar
sua percepção a respeito da atuação do Setor de Supervisão e Orientação
Pedagógica e um checklist preenchido pela autora do estudo, que trabalha no
SESOP. Para a análise dos resultados obtidos nas questões fechadas dos
instrumentos utilizou-se Estatística Descritiva, que envolveu a elaboração de
tabelas. No que diz respeito às questões abertas, realizou-se uma análise
qualitativa. Dentre os principais resultados tem-se que na percepção dos docentes
os pontos fortes da atuação do SESOP são: (a) o interesse e a preparação
profissional dos elementos do setor na dinâmica da vida escolar; (b) a anamnese
dos alunos e seu grupo familiar, feita pelo setor; e (c) a ênfase dada ao
desenvolvimento dos valores éticos pela comunidade escolar. Com relação aos
pontos fracos, destacou-se a pouca participação do SESOP no planejamento
escolar, na práxis avaliativa e na implementação de ações interdisciplinares. No
estudo são feitas recomendações no sentido de que a atuação do SESOP possa ser
mais efetiva.
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ABSTRACT
This study aimed to evaluate the performance of Teaching Supervision of
Supervision and Educational Guidance Sector (SESOP) in the perception of Pedro II
School teachers. To obtain the data two instruments are used, namely a
questionnaire filled out by teachers to check their perceptions about the performance
of the Department of Educational Supervision and Guidance and a checklist
completed by the study's author, who works in SESOP. For the analysis of results
obtained in the closed questions of the instruments we used descriptive statistics,
which involved the preparation of tables. With regard to open questions, we carried
out a qualitative analysis. Among the main results is that the perception of the
strengths of the teaching performance of SESOP are: (a) the interest and the
professional preparation of sector elements in the dynamics of school life, (b) the
history of the student and her family, by the industry, and (c) the emphasis given to
the development of ethical values by the school community. Regarding weaknesses,
pointed to the low participation in school planning SESOP, in practice evaluation and
implementation of interdisciplinary activities. In the study recommendations are made
in the sense that the performance of SESOP might be more effective.
Keywords: Assessment. Pedagogical Supervision. Teaching-learning process.
SESOP. Pedro II School.
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1 INTRODUÇÃO
A Supervisão Escolar brasileira remonta, como ensaio incipiente, ao tempo da
educação colonial jesuítica, pois na Europa os movimentos da Reforma e da ContraReforma, nos séculos XVI e XVII respectivamente, propiciaram que se esboçassem
os primeiros passos da atividade supervisora.
Contudo, revendo Alarcão (1996), pode-se afirmar que no contexto do Estado
brasileiro a Supervisão Escolar, como uma função formalizada, traduz uma atividade
relativamente recente, pois data da década de 1970, quando a estrutura políticosocial conduziu-a à uma prática fiscalizadora e tecnicista, tendo a função prioritária
de controle da produtividade informativa do professor.
A origem etmológica da palavra Supervisão se identifica com o conceito de
uma percepção do todo, globalizada e de parceria, mas manteve-se atrelada durante
décadas aos princípios positivistas, acompanhando a ótica educativa da época.
Destarte, o significado de Supervisão Escolar, propriamente dito, abarcava o papel
de inspeção do processo educativo, definindo que na relação de poder travada entre
a figura do professor e a do supervisor escolar havia vigilância regulatória, por parte
do segundo, da práxis exercida pelo professor.
Todavia, nas últimas décadas, em busca da consecução dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e da significância do conceito de inclusão no
mérito do pluralismo dialético, a função da Supervisão Escolar começou a ser
repensada, devido à necessidade premente de se avaliar todos os atores do
processo educacional. Tornou-se evidente que o Serviço de Supervisão Pedagógica
não pode prescindir de um Plano de Ação que lhe sirva de parâmetro para nortear
toda a sua ação pedagógica fincada no envolvimento de seu público-alvo, a saber:
professores, equipe técnica e gestora, alunos e pais.
Outrossim, verificou-se que os Conselhos de Classe, as Reuniões de Pais e
as reuniões com a Direção deverão estar sempre ancoradas pelo olhar questionador
e pela atitude mediadora da Supervisão Escolar, que será o elemento facilitador da
exequibilidade do Projeto Político Pedagógico, elaborado pela escola.
Sob esta ótica, Giancaterino ([2004?]) considera como atribuições prioritárias
do Serviço de Supervisão Escolar:
1. sensibilizar o grupo a fim de estimular a integração no contexto escolar;
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2. discutir a proposta pedagógica e procurar adequá-la às necessidades das
partes envolvidas;
3. promover momentos para a troca de experiências pedagógicas;
4. acompanhar, coordenar e avaliar as reuniões.
5. realizar encontros individuais com os professores para acompanhar sua
prática pedagógica.
Rangel e outros (2001, p. 12) defendem novas funções para a Supervisão
Escolar:

A supervisão passa de escolar, como é frequentemente designada, à
pedagógica e caracteriza-se por um trabalho de assistência ao
professor, em forma de planejamento, acompanhamento,
coordenação, controle, avaliação e atualização do desenvolvimento
de processo ensino-aprendizagem. A sua função continua a ser
política, mas é uma função sociopolítica crítica [...].

Como se percebe, o supervisor faz parte do corpo docente e é um elo
fundamental entre todos os elementos da instituição escolar. A postura assertiva do
supervisor é um referencial sine qua non na constituição identitária institucional. À
guisa desse princípio educacional, pensadores pontuam o devir de uma Educação
emancipadora, que propicie a afirmação do ser autônomo em contraposição a uma
Educação passiva e excludente.
Passerino (1996 apud GIANCATERINO, [2004?], não paginado) afirma: “o
trabalho do supervisor educacional deve ser orientado pela concepção libertadora de
educação, o que exige um compromisso muito amplo, não somente com a
comunidade na qual se está trabalhando, mas consigo mesmo”.
A prática supervisora precisa se libertar do ranço behaviorista de
adestramentos comportamentais. A Educação e a Avaliação do século XXI pontuam
a importância de se motivar os alunos a adotarem atitudes cidadãs, propiciando o
desenvolvimento da competência de uma observação holística e quântica de si
mesmo e do outro no seu entorno.
A esse respeito, Vasconcellos (2002, p. 91, grifo do autor) diz:

O supervisor não pode “queimar” a relação com os docentes. Toda
relação humana autêntica se baseia na crença da possibilidade do
outro, de que ninguém é melhor ou superior à ninguém. Acreditar que
o outro pode mudar sua visão e postura em relação à prática
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pedagógica. Precisamos trabalhar nesta direção,
preconceitos, buscar sinceramente esta crença.

desarmar

Veiga e Resende (1998) defendem que o Supervisor tenha o papel de
intermediador da elaboração e da implementação do Projeto Político Pedagógico
Escolar, por vezes envolto em celeumas políticas e idiossincrasias. É mister de sua
atividade superar esses entraves e procurar convergir os diferentes interesses dos
envolvidos, imprimindo um caráter exequível às metas educacionais exigidas pela
hodiernidade.
Reitera Freire (2005, não paginado): “Se um supervisor, um coordenador ou
um orientador disser que não tem alunos, então os professores estão abandonados”.
Ferreira (1999 apud GIANCATERINO, [2003?], não paginado) considera que
o perfil do supervisor

[...] assegura a manutenção de estrutura ou regime de atividades na
realização de uma programação / projeto. É uma influência
consciente sobre determinado contexto, com a finalidade de ordenar,
manter e desenvolver uma programação planejada e projetada
coletivamente.

Mapeando-se os intervenientes de sua atuação a fortiori, a ação supervisora
poderá ser mais proativa e dialógica em suas avaliações do processo escolar e,
outrossim, resiliente diante das diversas situações a se deparar no campo
institucional, por vezes desfavoráveis, tanto física quanto emocionalmente.

[...] No campo da educação temos dois aspectos relacionados.
O primeiro diz respeito à resiliência da escola enquanto instituição
que reúne diferentes sistemas humanos. O segundo contempla o
aspecto particular da pessoa do professor e do aluno.
[...]
Particularmente na educação é possível ter muito mais êxito, se na
vida houver flexibilidade de se viver ricamente os vínculos e os afetos
que nos rodeiam. A falta de flexibilidade em situações de traumas e
sofrimentos é uma das dificuldades para harmonizar um projeto de
vida (MENDES, 2008, não paginado).

Revisitando-se o novo paradigma educacional, fica evidente a necessidade de
se avaliar a supervisão escolar, que ganha o status de aliada do professor na
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construção de uma práxis comprometida em sedimentar a convivência social
dialógica, a cooperação e a flexibilidade no fazer pedagógico.

Também a prática da supervisão exige, de parte do supervisor, uma
constante avaliação crítica do seu próprio desempenho e um esforço
continuado de aperfeiçoamento como técnico e como pessoa. Só dessa
forma conseguirá a mobilização das energias dos professores no sentido
dos objetivos educacionais perseguidos (VILLAS BOAS apud
GIANCATERINO, [2003?]).

A autora do presente estudo é professora de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico do Colégio Pedro II (CPII) há 27 anos, atuando, desde 2004, no Setor
de Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP), desta instituição. Cenário do
estudo, o CPII, instituição de ensino fundada em 2 de dezembro de 1837, hoje
constitui-se em uma autarquia federal do Ministério da Educação (MEC), consagrada
por oferecer Educação Básica de qualidade na cidade do Rio de Janeiro. O CPII
conta com catorze Unidades Escolares, sendo doze na capital do Estado do Rio de
Janeiro, uma no município de Duque de Caxias e outra em Niterói.
Em 2004, foi criado no CPII o Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica
(SESOP), anteriormente constituído de Seção Técnica de Ensino e Avaliação
(STEA) e do Setor de Orientação Educacional (SOE). Nesse mesmo período foi
normatizada

a

criação

do

Coordenador

Pedagógico

de

Série,

que

concomitantemente com a atuação do Coordenador Pedagógico de Disciplina, visam
à articulação horizontal e vertical da estrutura curricular.
O Coordenador de Disciplina, escolhido pelos seus pares, responde também
ao Chefe Departamental da sua respectiva disciplina. Já o Coordenador de Série e o
Chefe do SESOP são cargos de confiança da Direção da Unidade Escolar. O Chefe
do SESOP, em cada uma das Unidades Escolares, participa do COPAS (Conselho
Pedagógico de Assessoramento à Direção), que se reúne, em geral, quinzenalmente
juntamente com os Coordenadores de Disciplina e de Série.
A autora vem observando que o SESOP, no que diz respeito às Unidades
Escolares do CPII, vem enfrentado uma série de desafios, que podem estar
prejudicando sua atuação pedagógica. A multiplicidade de setores, num colégio
tradicional por excelência, que congrega muitas Unidades Escolares, dificulta o
entrosamento entre as várias chefias e emperra a condução do fazer pedagógico.
Muitas vezes, a opinião da equipe do SESOP sobre a prática pedagógica
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englobando formas de avaliação, índices de reprovação e competências atitudinais
desejáveis de alunos e professores, não ecoa nesse universo escolar. Inclusive, o
SESOP não tem assento no Conselho Pedagógico do CPII, o que consiste num
impeditivo para deliberar sobre questões educativas cruciais e a consequente
tomada de decisões, que virão a ser implementadas.

1.1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Tendo em vista o exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a atuação
da Supervisão Pedagógica do SESOP, na percepção de docentes desta instituição.
É mister que a Supervisão Escolar respalde assertivamente sua área de
atuação para coexistir com a Coordenação de Disciplina e de Série, evidenciando a
relevância do seu papel ao contribuir para solucionar os embates pedagógicos.
Espera-se que os resultados do estudo contribuam como um referencial de
natureza pedagógica, propiciador e suscitador de possíveis discussões dialéticas da
práxis da equipe do SESOP entre a equipe gestora e técnico-docente, agregando
valor e promovendo melhorias. Há de se ressaltar que a atividade supervisora
realiza-se em parceria com o Orientador Educacional na sua articulação com a
comunidade escolar.
Apesar do público-alvo do estudo ser a equipe técnico-docente da Instituição,
os resultados do estudo podem beneficiar toda a comunidade escolar, incluindo
gestores,
discussões

pais, alunos e o próprio Ministério da Educação (MEC), a partir das
levantadas

acerca

do

construto

da

Supervisão

Pedagógica,

possibilitando o aprimoramento do SESOP do CPII.

1.2 QUESTÕES AVALIATIVAS
As questões que nortearam o estudo foram as seguintes:
1) Quais são os pontos fortes e fracos da atuação da Supervisão
Pedagógica do SESOP na visão de docentes?
2) Até que ponto a atuação da Supervisão Pedagógica atende às
expectativas dos docentes?
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3) Que mudanças são necessárias para que a atuação da Supervisão
Pedagógica do SESOP possa contribuir efetivamente para a prática pedagógica dos
docentes?

2 O SETOR DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
O Supervisor do CPII procura atuar em sintonia com o Projeto PolíticoPedagógico (PPP), elaborado em 2002, que procurou responder a duas demandas
relevantes, a saber: ter se consolidado, ao longo do tempo, como uma escola de
viés tradicional humanista e, simultaneamente, rechaçar a ideia de que esse
tradicionalismo entrave as mudanças rápidas e crescentes, tanto no campo político,
quanto econômico e social, que caracterizam o mundo atual, no tocante ao que
essas mesmas mudanças significam para a redefinição do processo ensinoaprendizagem (COLÉGIO PEDRO II, 2002).
A equipe gestora e pedagógica do CPII, incluindo-se aí o SESOP,
compreende que a democratização da educação não passa apenas pelo aumento
do número de vagas, mas, sobretudo, por oferecer à sociedade, na qual está
inserido, um ensino de qualidade, objetivando a formação de cidadãos conscientes
de seus direitos e deveres. Partindo desse princípio, o Projeto Político-Pedagógico
ressaltou a importância da efetivação dos Conselhos de Classe (COCs), cabendo ao
SESOP, a partir de 2004, a condução dos pré-COCs e COCs, em parceria com a
Direção da Unidade Escolar.
Os pré-COCs atuam como uma diagnose propiciando o levantamento das
questões positivas e negativas ocorridas ao longo do trimestre. Tais questões
abarcam desde o comportamento dos alunos e seu progresso, perspassando pela
prática pedagógica do professor, até possíveis intervenientes surgidos ao longo do
caminho, como a estrutura física da Unidade Escolar, pois uma de suas unidades
escolares é um prédio tombado pelo Patrimônio Histórico até possíveis interrupções
de aula e andamento dos projetos educativos. Já nos COCs, a equipe do SESOP,
procura salientar a necessidade de se avaliar o aluno de forma integral,
perscrutando, a partir dos relatos dos Orientadores, quais foram os esforços e quais
as limitações de ordem sócio-afetiva que levaram o aluno àquele resultado
satisfatório ou insuficiente, bem como procura evitar que o ônus da avaliação recaia
tão somente no corpo discente, visto que o processo ensino-aprendizagem é um
binômio professor versus aluno.
Dentro dessa perspectiva, ao final do ano, há alunos considerados aptos a
serem aprovados pelo Conselho de Classe, mediante à aplicação de critérios
pedagógicos qualitativos pré-definidos, pois este é um órgão colegiado de caráter
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consultivo e deliberativo, portanto soberano para tal procedimento, já que é
constituído por docentes regentes de turma e coordenadores, orientadores,
psicólogos escolares e a direção da própria Unidade Escolar. Já os alunos
reprovados são assistidos pelo Projeto Refazer, ainda em fase incipiente, para evitar
uma nova reprovação e, por conseguinte, que o aluno com dois anos repetindo a
mesma série ou ano escolar, seja jubilado, isto é, perca a matrícula no CPII.
A respeito dos Conselhos de Classe, Dalben (2004 apud AUGUSTO, 2008,
p. 6) afirma: “[...] é a mais importante das instâncias colegiadas da escola pelos
objetivos de seu trabalho.” Entretanto, como pondera Cruz (2005), o mérito e a
relevância dos Conselhos de Classe se insere numa visão antagônica à dicotomia
realizada, muitas vezes, no momento, mais profícuo do contexto escolar, porque se
viu transformado em instância de julgamento discente, cerceando o direito legítimo
da defesa do alunado, e em mero espaço contestatório, desvirtuando, tanto num
caso como no outro, sua essência pedagógica.
As equipes dos SESOPs das diferentes unidades do CPII apresentam a
seguinte composição: Técnicos em Assuntos Educacionais (TAEs), Psicólogos
Escolares e Professores concursados, além de técnicos administrativos. Embora a
composição seja a mesma, o quantitativo pode variar entre as unidades escolares.
Dentre as atribuições cotidianas do Supervisor Pedagógico do Colégio Pedro
II, destacam-se as seguintes:
1. dirigir as reuniões de pais juntamente com a coordenação de série e a
direção;
2. dinamizar a escolha do aluno-representante da turma;
3. dinamizar a escolha do professor conselheiro que auxilia a turma a fazer o
relatório para o COC;
4. manter atualizados os dados do corpo docente e discente;
5. manter atualizadas as informações médicas solicitadas, pelo Gabinete
Médico, aos ingressos no 6º ano do Ensino Fundamental;
6. fazer o controle dos atestados médicos trazidos pelos alunos;
7. mapear os alunos auxiliados pela Caixa Escolar;
8. encaminhar alunos do Ensino Médio para atividades de estágio
remunerado em outros órgãos públicos;
9. inscrever os alunos interessados em participar de oficinas, aulas de
aprofundamento ou excursões pedagógicas oferecidas por algumas disciplinas;
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10. manter atualizadas as fichas de acompanhamento psico-pedagógico dos
alunos;
11. prestar suporte psico-pedagógico aos professores, alunos e pais, sempre
que se fizer necessário.
Em virtude do CPII fazer parte do grupo de escolas do Programa de Escolas
Associadas à UNESCO (PEA UNESCO), cujo objetivo fundamental é alicerçar a
ideia de uma cultura voltada para a paz, o SESOP, a cada ano, procura difundir o
tema escolhido pela organização, a fim de que os professores interessados possam
delinear os projetos a serem desenvolvidos.
Há um grupo de Orientadores Educacionais para acompanhar cada etapa
escolar em cada turno, ou seja, o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e o Ensino
Médio da 1ª à 3ª série e, uma funcionária responsável pelos Projetos de Iniciação à
Pesquisa, desenvolvidos a partir do Ensino Médio, que facultam ao aluno se engajar
em atividades de pesquisa e trabalhos em grupo. Integram também a equipe outros
funcionários, incluindo os psicólogos escolares e a responsável pelo setor, que atua
na parte da Supervisão Pedagógica.
Portanto a equipe supervisora do CPII tem em seu cerne pedagógico a
formação do indivíduo in totum, capaz de atuar, com responsabilidade, numa
sociedade caracterizada por sucessivos avanços científico-tecnológicos, que exigem
o domínio de novas competências e habilidades, marcadamente, no campo das
relações sociais.
O Projeto Político-Pedagógico (PPP) do CPII valoriza o saber histórico e
socialmente construído e a proposta curricular elaborada procura conduzir o seu
alunado a ampliar seu acervo de conhecimento, inserido numa aprendizagem
dinâmica e ativa, que lhe permita permanentes releituras da realidade, visando
possíveis intervenções críticas e construtivas. Portanto, o SESOP secundado pelo
Projeto Político-Pedagógico (PPP) do CPII, procura ser um bom ouvinte dos anseios
de sua comunidade escolar, pois compreende que os conceitos de inclusão e de
exclusão social estão diretamente ligados à questão da universalização do
conhecimento e aos benefícios oriundos daí. Inclusive o referido PPP encontra-se
em fase de reestruturação e atualização.
A própria sobrevivência do planeta exige a consciência de novos valores
menos egocêntricos, o respeito para com o outro e, para tanto, precisa-se da
autorreflexão do que somos e para que viemos, e da análise das relações

22

interpessoais de poder. Destarte, o SESOP procura agir em consonância com o
objetivo geral da Instituição de Ensino que é:

Formar cidadãos críticos, eticamente orientados para o respeito às
identidades, politicamente comprometidos com a igualdade,
esteticamente sensíveis à diversidade,dotados de competências e de
valores capazes de mobilizá-los para a intervenção responsável na
sociedade (COLÉGIO PEDRO II, 2002, p. 70).

Além disso, o SESOP da Instituição de Ensino busca atender o seu
lema/missão: ”Educar crianças e adolescentes, tornando-os capazes de responder
às transformações técnicas, culturais, emocionais e sociais do mundo de hoje”
(COLÉGIO PEDRO II, 2009, não paginado).

3 METODOLOGIA
3.1 ABORDAGEM DE AVALIAÇÃO
O estudo centrou-se numa abordagem de participantes. Assim, se procurou
retratar as complexidades da atividade supervisora, através de informações do
público-alvo, buscando responder às suas necessidades. Focou-se na descrição e
no julgamento, fazendo-se uso de raciocínio indutivo e buscando-se fornecer
informações úteis e fidedignas, que pudessem ser utilizadas pela equipe gestora.
As respostas obtidas junto ao corpo docente foram analisadas à luz das
metas pactuadas no Projeto Político-Pedagógico do Colégio Pedro II. Conforme
afirma Stake (1967 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 225-227,
grifo do autor), primeiro teórico da avaliação a conceber de forma significativa a
abordagem centrada nos participantes ao campo epistemológico da Educação,

[...] os dois atos básicos da avaliação são descrição e julgamento (as
“duas faces” da avaliação). Por conseguinte, as duas principais
atividades de qualquer estudo avaliatório formal são a descrição e o
julgamento completos daquilo que está sendo avaliado.

3.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
Para responder as questões avaliativas, a autora do estudo elaborou os
seguintes instrumentos:
Questionário contendo perguntas abertas e fechadas, elaborado com o
objetivo de averiguar a percepção dos professores do CPII a respeito da Supervisão
desenvolvida pelo SESOP (ANEXO A).
Checklist elaborado pela autora com a finalidade de observar a atuação do
Serviço de Supervisão Pedagógica prestado pelo SESOP do CPII (ANEXO B).
Os instrumentos usados no estudo foram devidamente validados por
especialistas na área de Educação.

3.3 COLETA DE DADOS
O estudo teve início em janeiro de 2010, com a análise avaliatória do aporte
documental que normatizou a criação do Setor de Supervisão e Orientação
Pedagógica do CPII. Outrossim, revisitou-se a documentação dos antigos setores:
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STEA (Seção Técnica de Ensino e Avaliação) e SOE (Setor de Orientação
Educacional), substituídos em 2004 pelo SESOP (ANEXO C). No mês de março de
2011 foram distribuídos questionários aos professores da Unidade Escolar Humaitá
II presentes em Reunião Pedagógica, convocada pela Direção da Instituição com a
finalidade de planejar as atividades do ano letivo. Ao final da Reunião Pedagógica,
foram devolvidos à autora do estudo 20 questionários. A escolha desta Unidade
Escolar específica buscou atender as recomendações feitas pela Coordenação
Geral do SESOP, na época em que a autora do estudo solicitou permissão formal
para a aplicação dos questionários aos professores, a qual foi autorizada (ANEXO
D). No mês de março de 2011, a autora também preencheu um checklist.

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS
Para a análise dos dados obtidos nas questões fechadas dos instrumentos
utilizou-se Estatística Descritiva, que envolveu a elaboração de tabelas. No que diz
respeito às questões abertas, realizou-se uma análise qualitativa.

3.5 LIMITAÇÕES
A exiguidade do tempo para a elaboração da Dissertação de Mestrado, bem
como fatores associados às regras e regimentos institucionais do CPII, foram
variáveis intervenientes e limitadoras do processo de avaliação. Em decorrência
disso, os stakeholders, tais como responsáveis e alunos, não passaram pelo crivo
deste estudo.

4 RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados relativos a: (a) Aplicação de
Questionário a Docentes do CP II; e (b) Checklist preenchido pela autora do estudo.
Também estão incluídas as conclusões e recomendações do estudo.

4.1 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Foram obtidos dados junto a docentes do CPII da U. E. Humaitá II que
responderam ao instrumento (ANEXO A), tendo-se obtido 20 questionários
preenchidos.
A partir das respostas fornecidas pelos professores nas questões fechadas do
instrumento, elaborou-se a Tabela 1, apresentada a seguir:

Tabela 1: Atuação do SESOP do CPII na visão docente.
Questão
1. A
equipe
do
SESOP
mostra
disponibilidade
para
resolver
as
questões surgidas no âmbito escolar?
2. A equipe do SESOP tem uma atitude
participativa-colaborativa na dinâmica
escolar?
3. Nas reuniões de planejamento a equipe
do SESOP promove reflexões sobre o
cotidiano escolar sinalizando com
possíveis estratégias a serem adotadas?
4. A equipe do SESOP pontua a
necessidade de se cultivar valores
positivos e éticos no contexto escolar?
5. A equipe do SESOP direciona os
Conselhos de Classe para uma
avaliação tanto quantitativa, quanto
qualitativa do aluno?
6. A ação do SESOP tem contribuído para
facilitar o seu cotidiano escolar, no que
diz respeito:
a) ao planejamento?
b) à ação avaliativa?
c) às ações interdisciplinares propostas
na matriz curricular?
d) à gestão dos conflitos em sala de
aula?
Fonte: A autora (2011).

Sempre

Às vezes

Nunca

15

5

0

14

6

0

7

11

2

17

2

1

12

7

1

6
8

10
9

4
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As respostas obtidas na questão 1, que trata da disponibilidade da equipe do
SESOP para resolver as questões pertinentes ao âmbito escolar, indicam uma
percepção favorável, pois 15 dos 20 docentes escolheram a opção “sempre” e
nenhum assinalou a opção “ nunca”.
Com relação à questão 2, que diz respeito à atitude do SESOP na dinâmica
escolar, as respostas fornecidas revelam também uma percepção favorável, tendo
em vista que 14 docentes indicaram a opção “sempre” e os restantes assinalaram a
opção “às vezes”. Novamente nenhum docente indicou a opção “nunca”.
No entanto, as respostas obtidas na questão 3, que se refere à dinâmica
adotada pela equipe do SESOP nas Reuniões de Planejamento, revelam uma
percepção parcialmente favorável. Inclusive dois professores assinalaram a opção
“nunca”. Apenas sete docentes responderam que nas reuniões há promoção de
reflexões sobre o cotidiano escolar e sinalização de estratégias a serem adotadas.
A ação pedagógica da equipe do SESOP em pontuar valores positivos e
éticos no contexto escolar (questão 4), foi o aspecto que obteve a percepção mais
favorável por parte do corpo docente, pois 17 deles assinalaram a resposta
“sempre”. Apenas dois professores assinalaram a opção “às vezes”, e um assinalou
a opção “nunca”.
Ao se solicitar, na questão 5, que os professores avaliassem a atuação da
equipe do SESOP nos Conselhos de Classe, para que haja uma avaliação global do
aluno, a frequência da resposta “sempre” caiu para 12. Dos 20 professores, sete
disseram que isso só acontece “às vezes” e um afirmou que isso “nunca” acontece.
É importante ressaltar que os aspectos abordados nas questões 6a, 6b e 6c,
notadamente afeitos à Supervisão Pedagógica, obtiveram uma percepção pouco
favorável por parte dos professores, contando, cada um deles, com um índice de
resposta na opção “sempre” inferior à metade dos professores respondentes;
enquanto isso, a questão 6d, afeita à Orientação Pedagógica, obteve percepção
favorável.
A análise das questões abertas do instrumento (7,8, 9 e 10) revelou que todos
os professores citaram pontos positivos em relação à atuação do SESOP, dentre
os quais podem ser destacados:
 relatar ao professor o resultado da anamnese feita pelo SESOP com os
pais dos alunos:
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“Suporte aos alunos no que diz respeito às suas dificuldades específicas”;
“A avaliação global dos estudantes, levando em consideração elementos da
vida deles”;
“Apoio para solucionar questões disciplinares e problemas pontuais de alunos
problemáticos”;
“Ajudar-me a conhecer o background dos alunos na procura de compreender
aspectos do seu comportamento”.
 qualificação profissional da equipe do SESOP, permitindo uma intervenção
psicopedagógica:
“O alto grau de profissionalismo técnico-pedagógico, aliado com uma
presente atuação no processo educacional da instituição”;
“Orientação de estudo e organização dos materiais com os alunos,
organização de mutirão com os alunos com dificuldade, trazendo para o professor os
aspectos que lhe chamaram atenção”;
“...estratégias para atuação em sala de aula”;
“...mediação em conversas com responsáveis”;
 ser um bom ouvinte para as dificuldades e ansiedades do professor, no seu
dia-a-dia:
“Ser um espaço para que possamos expressar nossas angústias [...]”.
 cultivar o bom relacionamento interpessoal com os diferentes grupos do
colégio:
“Integração dos docentes com os discentes [...]”;
“Bom relacionamento interpessoal com docentes”.
Cerca de metade dos professores indicaram a existência de aspectos
desfavoráveis na atuação da equipe do SESOP, e forneceram sugestões visando a
sua melhoria, dentre as quais:
 necessidade de uma carga horária dos orientadores em sala de aula, para
a realização de dinâmicas com as turmas, envolvendo temas como bullying:
“Falta de tempo dos orientadores em sala de aula, propiciando com que o
orientador vivencie situações parecidas com as dos professores”;
“Atuar mais com as turmas através de dinâmicas ( não apenas com os alunos
individualmente)”;
“Ter na grade de horário tempo específico do SESOP, principalmente no
Ensino Fundamental”;
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“O SESOP deve ter um ou dois tempos de dinâmicas com cada turma,
semanalmente”.
 participação proativa do SESOP nas Reuniões Pedagógicas:
“Não vejo muita participação do SESOP nas reuniões”;
“Não estão muito claras as suas funções, às vezes”;
“As reuniões com os Coordenadores de Série não deveriam estar restritas ao
início do ano e aos COCs”;
“Disponibilizar tempo para apresentar as dificuldades dos alunos antes do
COC”.
 mais efetividade na parceria do SESOP com o corpo docente:
“Trabalho em equipe (fica difícil para o SESOP)”;
“Falta de um maior e mais efetivo contato no dia a dia da escola
(maior comunicação)”;
“O retorno do aluno à sala de aula sem falar com o professor”;
“Promover cada vez mais a identificação dos casos de alunos (já existente)
com dificuldades pedagógicas em uma ou mais disciplinas específicas”;
“Trabalho de equipe mais organizado, fichas de disciplina sempre
disponíveis”;
“Maior comunicação entre o trabalho desenvolvido pela equipe do SESOP”;
“Buscar o professor para dar o retorno de suas entrevistas com alunos e
família”;
“Diálogo mais constante com os professores e trabalhos pedagógicos em
conjunto”;
“Que o SESOP mantenha contato/diálogo permanente com o professor para
participar construtivamente da formação integral do aluno”;
“Maior interação com os professores”;
“Colaborar com os alunos em situações delicadas de aproveitamento e de
comportamento”.
 maior efetivo de funcionários nos quadros do SESOP:
“Acho que deveria haver mais profissionais (quantidade)”.
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4.2 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO CHECKLIST
A Tabela 2 apresenta os resultados das observações feitas in loco pela
autora.

Tabela 2: Atuação do SESOP do CPII segundo observações da autora.
Questão
1. A equipe do SESOP zela para que o ritmo de
aprendizagem de cada aluno seja respeitado,
levando
em
consideração
o
interesse
evidenciado no processo de aprendizagem?
2. A equipe do SESOP valoriza os Conselhos de
Classe (COCs) inseridos num continuum de
avaliação escolar formativa?
3. A equipe do SESOP adota uma postura dialógica
no contexto escolar?
4. A equipe do SESOP incentiva a comunidade
escolar a ter uma atitude ética?
5. A equipe do SESOP estimula a comunidade
escolar a repensar sua prática pedagógica?
6. A equipe do SESOP compartilha com os
Coordenadores de Série e de Área a prática
pedagógica dos professores?
7. A equipe do SESOP estimula os alunos a terem
autonomia e responsabilidade no que se refere à
sua aprendizagem?

Sempre

Às vezes

Nunca

X

X
X
X
X
X

X

Fonte: A autora (2011).

Ficou evidente para a autora que a equipe do SESOP incentiva o corpo
docente a valorizar a avaliação formativa, no processo ensino-aprendizagem,
respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem, a partir do conhecimento da vida
familiar do aluno. Além disso, procura imprimir ao COC um caráter reflexivo de toda
a atividade escolar (questão 1). A equipe do SESOP procura conduzir o COC de
forma a torná-lo um espaço de fomento de reestruturação de novas condutas após a
apresentação do feedback pedagógico trimestral (questão 2).
Quanto às questões 3 e 4, a autora também percebeu que a equipe do
SESOP incentiva a convivência respaldada nos princípios éticos, estando sempre
aberta ao diálogo com toda a comunidade escolar.
Todavia, a equipe do SESOP tem uma atuação pouco efetiva no que se
refere à condução do corpo docente a reconhecer no espaço do pré-COC e COC um
momento para oportunizar o feedback na busca contínua de reestruturar seu fazer
pedagógico (questões 5 e 6).
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No entanto, no que diz respeito a desenvolver no alunado a autonomia e a
responsabilidade, creditando a ele também uma parcela significativa na busca do
conhecimento e da sua competência afetiva em lidar consigo mesmo e com o outro,
a equipe do SESOP tem uma atuação efetiva (questão 7).

4.3 PARALELO ENTRE AS RESPOSTAS OBTIDAS COM A APLICAÇÃO DO
QUESTIONÁRIO E AS OBSERVAÇÕES FEITAS COM O CHECKLIST
Considerou-se importante destacar pontos de convergência entre a
percepção dos docentes sobre a atuação da equipe do SESOP e as observações in
loco feitas pela autora, tais como: (a) o SESOP é formado por uma equipe com
background na área pedagógica e empenhada a propiciar auxílio ao professor no
seu dia a dia, acompanhando permanentemente o progresso dos alunos e
apontando a necessidade de se compreender as idiossincrasias pertinentes a cada
um deles; e (b) contudo, urge haver maior participação da equipe do SESOP no
tocante à esfera da Supervisão Pedagógica propriamente dita, a fim de se evidenciar
sua projeção no planejamento escolar e na implementação multidisciplinar da matriz
curricular proposta no PPP do CPII.
Ressalta-se que há um ponto de divergência entre a percepção do corpo
docente e as observações da autora do estudo, no que tange à postura da equipe do
SESOP na ação avaliativa. Para a autora, a equipe do SESOP procura suscitar o
importante papel da avaliação como parte integrante do processo pedagógico.
Entretanto, os professores não reconhecem que a equipe do setor norteia os COCs
sempre nesse sentido.
Apresentados os resultados obtidos com a aplicação do questionário e do
checklist, neste momento passa-se a responder às questões avaliativas que
nortearam o presente estudo.
Com relação à primeira questão do estudo, a saber, “Quais são os pontos
fortes e fracos da atuação da Supervisão Pedagógica do SESOP, na visão de
docentes?”, ficaram evidenciados os seguintes pontos fortes: o interesse e o
empenho dos elementos da equipe do setor na dinâmica da vida escolar, a ênfase
dada ao desenvolvimento de valores éticos pela comunidade escolar e o estímulo
para que, no momento da avaliação dos alunos, também se valorizem as
competências atitudinais. Já com relação aos pontos fracos, destaca-se a pouca

31

participação da Supervisão do SESOP no planejamento escolar, na ação avaliativa e
na implementação de ações interdisciplinares.
No que se refere à segunda questão avaliativa que procurou auferir “Até que
ponto a atuação da Supervisão Pedagógica atende às expectativas dos docentes?”,
verificou-se que a atuação sui generis da Supervisão Pedagógica do SESOP do
CPII, que se realiza a partir do Coordenador de Série, profissional docente oriundo
de fora dos quadros do SESOP, atende em parte às expectativas dos professores;
isso ocorre em virtude da ação Supervisora do SESOP dar-se de forma indireta.
Já na terceira e última questão levantada pelo estudo, através da qual se
procurou verificar “Que mudanças são necessárias para que a atuação da
Supervisão Pedagógica do SESOP possa contribuir efetivamente para a prática
pedagógica dos docentes?”, foi pontuada, de forma expressiva, a necessidade de
uma maior integração da Supervisão exercida pela equipe do SESOP com os
docentes na sua prática pedagógica.

4.4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Ipso facto, verificou-se que o SESOP tem seu empenho e qualificação
profissional reconhecidos pelo corpo docente. Entretanto, no tocante à parte da
Supervisão Pedagógica propriamente dita, falta uma atuação mais sólida. O cerne
de tal problemática encontra-se em dois fatos: a Supervisão Pedagógica exercida
pelo SESOP dá-se através do Coordenador de Série, elemento oriundo do corpo
docente, mas não integrado ao SESOP. Além disso, o SESOP participa, mas não
tem direito a voto nas questões deliberadas pelo Conselho Pedagógico do CPII.
Discorrendo nessa temática tem-se como premissa básica que o mérito do
fazer pedagógico do SESOP do CPII já está consagrado institucionalmente.
Outrossim, o feedback avaliatório, para a relevância do desempenho da Supervisão
praticada no CPII, identificou que

o fato do SESOP não possuir assento no

Conselho Pedagógico constitui um demérito no seu papel exercido dentro da
instituição educacional. Essa é a pedra de toque para o serviço prestado pelo
SESOP se tornar exitoso.
Reitera-se, contundentemente, que o ponto nevrálgico para tornar mais eficaz
o trabalho pedagógico, nos moldes do CPII, corroborando com a condução
peremptória da práxis exercida pelo SESOP, onde se destaca um trabalho
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multidisciplinar, norteado pelo combate às atitudes estanques, é a Supervisão ser
exercida por elemento oriundo dos quadros do SESOP.
A partir dos resultados alcançados com a realização do estudo avaliativo
recomenda-se que a equipe do SESOP:
 tenha direito a voz e voto no Conselho Pedagógico;
 tenha como Coordenador de Série um dos elementos de seu próprio
quadro;
 adote, cada vez mais, uma postura dialógica com toda a comunidade
escolar, pois o Supervisor Pedagógico é o articulador do desenvolvimento do
trabalho pedagógico participativo e cabe a ele promover a parceria entre gestores,
professores, pais e alunos;
 participe de forma eficaz das Reuniões Pedagógicas, tendo sempre um
papel de mediação dos conflitos surgidos nos COCs, nas Reuniões de Pais e nas
Reuniões de Direção;
 atue de forma uníssona com o Coordenador de Série e de Disciplina e, por
conseguinte, com os professores na busca de respostas pedagógicas aos conflitos
surgidos na escola;
 apresente sugestões concernentes ao Projeto Político-Pedagógico, tanto
no âmbito das competências atitudinais, quanto das competências cognitivas;
 apresente estratégias exequíveis na condução do professor em sala de
aula;
 estimule o professor a valorizar a avaliação formativa a ser realizada
durante o processo escolar;
 norteie sempre os COCs para realizar uma avaliação global do corpo
discente a partir da diagnose feita junto à família do aluno;
 estimule o caráter resiliente da educação à medida que se avalie
constantemente o processo pedagógico, visando reestruturá-lo em sintonia com o
devir universal;
 evidencie no arcabouço do perfil do Supervisor uma visão de mundo
dialética e uma práxis dialógica, onde os atos de ensinar e de aprender são uma via
de mão dupla, perspassada pelos valores e sentimentos individuais secundados
pela relatividade dos diversos fatores socioeconômicos, políticos, genéticos e
quânticos.
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ANEXO A – Questionário.
Escolha apenas uma opção, em cada uma das questões abaixo:
1.

A equipe do SESOP mostra disponibilidade para resolver as questões surgidas no
âmbito escolar?
Sempre ( .)
Às vezes ( .)
Nunca ( .)

2.

A equipe do SESOP tem uma atitude participativa-colaborativa na dinâmica escolar?
Sempre ( .)
Às vezes ( .)
Nunca ( .)

3.

Nas reuniões de planejamento, a equipe do SESOP promove reflexões sobre o
cotidiano escolar, sinalizando com possíveis estratégias a serem adotadas?
Sempre ( .)
Às vezes ( .)
Nunca ( .)

4.

A equipe do SESOP pontua a necessidade de se cultivar valores positivos e éticos no
contexto escolar?
Sempre ( .)
Às vezes ( .)
Nunca ( .)

5.

A equipe do SESOP direciona os Conselhos de Classe para uma avaliação tanto
quantitativa, quanto qualitativa do aluno?
Sempre ( .)
Às vezes ( .)
Nunca ( .)

6.

A ação do SESOP tem contribuído para facilitar o
respeito:
ao planejamento?
Sempre (
à ação avaliativa?
Sempre (
às ações interdisciplinares propostas na Sempre (
matriz curricular?
à gestão dos conflitos em sala de aula?
Sempre (

a)
b)
c)
d)

seu cotidiano escolar, no que diz
.)
.)
.)

Às vezes ( .)
Às vezes ( .)
Às vezes ( .)

Nunca ( .)
Nunca ( .)
Nunca ( .)

.)

Às vezes ( .)

Nunca ( .)

7. Cite alguns pontos positivos da atuação do SESOP no seu cotidiano escolar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8. Cite possíveis aspectos desfavoráveis da atuação do SESOP no seu cotidiano escolar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. De que forma a ação do SESOP poderia contribuir para facilitar a sua prática como
professor?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Que sugestões você pode dar para melhorar a atuação do SESOP, de forma a contribuir
para a sua prática pedagógica?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ANEXO B – Checklist.
1.

A equipe do SESOP zela para que o ritmo de aprendizagem de cada aluno seja
respeitado, levando em consideração, o interesse evidenciado no processo de
aprendizagem?
Sempre ( .)
Às vezes ( .)
Nunca ( .)

2.

A equipe do SESOP valoriza os Conselhos de Classe (COCs) inseridos num continuum
de avaliação escolar formativa?
Sempre ( .)
Às vezes ( .)
Nunca ( .)

3.

A equipe do SESOP adota uma postura dialógica no contexto escolar?
Sempre ( .)
Às vezes ( .)
Nunca ( .)

4.

A equipe do SESOP incentiva a comunidade escolar a ter uma atitude ética?
Sempre ( .)
Às vezes ( .)
Nunca ( .)

5.

A equipe do SESOP estimula a comunidade escolar a repensar sua prática
pedagógica?
Sempre ( .)
Às vezes ( .)
Nunca ( .)

6

A equipe do SESOP compartilha com os Coordenadores de Série e de Área a prática
pedagógica dos professores?
Sempre ( .)
Às vezes ( .)
Nunca ( .)

7.

A equipe do SESOP estimula os alunos a terem autonomia e responsabilidade no que
se refere à sua aprendizagem?
Sempre ( .)
Às vezes ( .)
Nunca ( .)
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ANEXO C –

Atribuições, Portaria instituindo o SESOP e Organograma da
Diretoria de Ensino do CPII.
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ANEXO D - Carta aos professores com os arrazoados da avaliação e
autorização para a realização da Avaliação.

COLÉGIO PEDRO II
Rio de Janeiro, 03 de março de 2011.
Colegas Professores,
Sou professora do CPII, oriunda dos “Pedrinhos”, há 27 anos, onde fui
Coordenadora de Estudos Sociais por 6 anos. Trabalhei no SESOP Geral da
Diretoria de Ensino, a partir de sua criação em 2004. Atualmente estou lotada no
SESOP da Unidade Escolar Humaitá II.
Desde 2009, curso o Mestrado Profissional em Avaliação da Fundação Cesgranrio.
Em virtude das características do Mestrado, voltado para a atuação profissional do
mestrando, minha dissertação é sobre a visão dos professores e gestores sobre a
atuação Supervisora Pedagógica do SESOP junto aos Coordenadores de Série.
Em virtude disso, solicito os bons préstimos dos colegas, no sentido de responderem
o questionário em anexo, entregando no SESOP até o dia 15/03/2011, sem
necessidade de se identificarem. Suas opiniões e sugestões serão uma contribuição
valiosa para o estudo. Essas informações coletadas serão apresentadas, a
posteriori, sob a forma de tabelas e gráficos para melhor visualização.
Acreditamos que esse estudo propiciará o repensar do trabalho desenvolvido pela
equipe do SESOP do Colégio Pedro II, a fim de conduzi-lo à atualização e ao
aperfeiçoamento.
Desde já agradecemos sua participação nesse processo de aprofundamento de
questões essenciais à prática pedagógica.

Cordialmente,

Aura Tereza Teixeira
SESOP
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