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Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar 
 os que vivem em torno da escola, e dentro da escola,  

no sentido de participarem, de tomarem um pouco 
 o destino da escola na mão, também.  

Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda,  
considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, 

 que é o de assumir esse país democraticamente. 
(Paulo Freire) 
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RESUMO 

 

 

 

 

 A presente pesquisa, de natureza qualitativa de cunho etnográfico, está 

direcionada às políticas educacionais voltadas para a descentralização, que tem seu 

campo de atuação no universo micro da escola. Nesse contexto, é evidenciado o 

papel dos colegiados escolares, entre eles o Conselho de Classe e Série, pois esse 

vem se concretizando como um dos espaços que mais favorecem a participação dos 

diferentes segmentos da escola, tornando-se determinante para a qualidade da 

democratização da gestão escolar e do ensino-aprendizagem. A pesquisa 

desenvolveu-se em três momentos: 1) análise da documentação escolar; 2) 

observações em uma instituição escolar estadual da rede pública de São Bernardo 

do Campo e 3) entrevistas abertas e semi-estruturadas com pais, alunos, 

professores e gestores que serviram de suporte para tecer as considerações sobre 

as práticas realizadas durante os Conselhos de Classe e Série. Os objetivos da 

pesquisa foram: verificar como vem se estruturando a participação, seus acertos e 

desacertos na construção da gestão democrática da escola; desvelar o processo de 

implantação; entender como se dão as relações entre avaliação e aprendizagem em 

sala de aula. Mesmo tratando-se de um estudo de caso referente ao Conselho de 

Classe e Série, pode-se concluir que a participação é mediada por relações de 

poder, que se revelam a partir da interpretação das falas, e que estas se apresentam 

como determinantes para a ampliação da democracia dentro do ambiente escolar.  

  

 

Palavras-chave: participação, gestão escolar; Conselho de Classe e Série; políticas 

educacionais; ensino-aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

 
 
 

This dissertation is an ethnographic qualitative study. This refers to the 

educational policies and the decentralization process which has reached the school 

system into its micro context. The focus of  this study concerns to the collegiate 

participation process, the Class Council, once it has been consolidated as an 

important issue, a key sucess factor of the democratization of school management 

and also the teaching-learning process, improving the quality and giving the 

opportunity to all segments from school to participate of its spaces. This research had 

three moments: 1) Data analyses of school documentation; 2) observation in public 

school of São Bernardo do Campo; 3) Opened and half-structuralized interviews, 

achieved with parents, students, teachers and educacional administrators. Each 

moment of this research could bring out a reflection concerned to the Class Council 

practices from which could be composed some considerations. The main objectives 

were to demonstrate how the participation process has been occured, even by its 

discernments and errors during the school construction in a democratical process; it 

also requests to analyze its implantation process and to identify the relations between 

evaluation and learning in classrooms. It's assumed that te participation is mediated 

by relations of power, as revealed during the speeching interpretation process. It's 

possible to say that these voices are relevant to the school democratical process, 

improving the possibilities of democracy inside schools context. 

 

 

Key words: participation, school management; Class Councils, educacional policies, 

teaching-learning process. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 

 

 

Meu percurso na educação teve início no ano de l985, no curso de 

Pedagogia.  Nesse momento, a maioria dos cursos pedagógicos já abordava as 

reformas que estavam acontecendo em vários setores da educação. Eram muitos os 

movimentos sociais que queriam alargar a participação política popular, 

possibilitando um acesso maior às classes menos favorecidas para que pudessem 

freqüentar um curso universitário. Meu caso não foi diferente.  Em 1998, com o 

término do curso universitário, comecei a lecionar no Sesi como professora 

substituta. Era permitido que o professor com formação em pedagogia substituísse, 

em qualquer disciplina, na falta do professor titular de classe. Nesse mesmo ano, 

também comecei a lecionar na Rede Estadual de Ensino, na condição de professora 

eventual; a princípio como professora de primeira a quarta série e, a partir de 1990, 

como professora da Habilitação do Magistério do ensino médio.  

Em 1992 prestei concurso na Prefeitura de São Bernardo do Campo e 

ingressei como professora de Pré-escola, permanecendo neste cargo até outubro de 

2004, quando já acumulava o cargo de professora e o de diretora de Escola 

Estadual, desde janeiro de 2002. Durante toda essa trajetória, procurei sempre me 

atualizar, fazendo cursos complementares como o de Supervisão Escolar, 

Especialização em Psicopedagogia, atualização na área de Violência Doméstica 

contra a Criança e o Adolescente, participando de congressos e eventos que 

contribuíssem para a melhoria dos meus conhecimentos. No entanto, por mais que 

fizesse, permanecia em mim a necessidade de busca por maiores estudos e uma 

sensação de incompletude. 

Considerando este quadro e observando que, mesmo com várias mudanças 

ocorridas no sistema educacional brasileiro, continuavam altos os índices de 

retenção e exclusão no sistema educacional brasileiro, fui motivada a elaborar, 

pesquisar e desenvolver instrumentos que facilitassem a integração da família no 

cotidiano escolar. Fui aprendendo que vários indicadores surgiram na vida
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escolar, ao longo do tempo, para facilitar essa integração. Dentre eles, vale 

mencionar: a elaboração do Projeto Pedagógico; o envolvimento no Conselho de 

Escola que atua no âmbito administrativo junto à direção da escola, auxiliando nas 

funções: deliberativa, consultiva e fiscal, além do Conselho de Classe e Série, no 

qual o trabalho pedagógico dos alunos e dos professores são avaliados. Nessas 

ocasiões, a escola convoca alunos e pais de acordo com a série e, durante o 

período de duas horas, são tratados assuntos sobre o desenvolvimento pedagógico 

da sala e do aluno individualmente. Alguns diretores apontam esse momento como 

mais um espaço de trabalho pedagógico e consideram-no um ganho, pois em outras 

épocas, o Conselho de Classe e Série era realizado apenas com a presença de 

direção e dos professores (embora essa prática ainda se observe em várias 

escolas). Além desses colegiados, a escola conta com a Associação de Pais e 

Mestres e com o Grêmio Estudantil.  

 Fui entendendo, no caminhar da minha prática e pelas leituras realizadas, a 

importância da participação do grupo docente, dos pais, dos alunos e dos gestores, 

nas ações do cotidiano escolar, pois sem o envolvimento destes grupos, os 

instrumentos de participação, mesmo que instituídos, têm muita dificuldade para se 

efetivar.  

A participação da família na vida da escola vem sendo apontada como a 

principal alternativa para a melhoria da qualidade da Educação, principalmente das 

classes menos favorecidas, pois em outros segmentos da sociedade em que os 

filhos freqüentam instituições particulares, suas famílias já participam e exigem 

direitos. As famílias dessas classes menos favorecidas, muitas vezes, por não terem 

o domínio da linguagem mais formal, ou por se denominarem pouco cultas, acabam 

deixando de participar nas decisões da escola, delegando essa incumbência para os 

professores e direção.  

Podemos iniciar este processo, dando oportunidade para que a família 

conquiste seu espaço de participação dentro da organização escolar, criando vários 

eventos como: reuniões, assembléias, festas, e para que esta participação vá se 

construindo no dia-a-dia, conforme Demo (2001) evidencia: 

 

 

Dizemos que participação é conquista para significar que é um 
processo, no sentido legítimo do termo: infindável, em 
constante vir-a-ser, sempre se fazendo. Assim, participação é 
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em essência autopromoção e existe enquanto conquista 
processual. Não existe participação suficiente. Nem acabada. 
Participação que se imagina completa, nisto mesmo começa a 
regredir (p.18). 

 

 

Com isso fui aprendendo que, na verdade, esta é a participação que a família 

deve ter na escola. Sempre se fazendo ativa com a sua freqüência constante, não 

apenas nos dias em que é convocada, mas principalmente, promovendo e 

conquistando seu espaço dentro e fora dos muros escolares, opinando dentro das 

esferas administrativas e pedagógicas e nunca achando que a sua participação 

termina com a saída de seus filhos da escola, pois a mesma continua existindo como 

comunidade. 

Diante do exposto, considerei importante entender as diferentes práticas da 

participação ou da não participação nos Conselhos de escola, nos Conselhos de 

Classe e Série, no Grêmio Estudantil e na Associação de Pais e Mestres dentro da 

comunidade escolar, na Rede Pública do Estado de São Paulo. 

Nesse contexto, portanto, qual o significado dos Conselhos de Classe e Série 

para a gestão escolar na visão dos gestores da escola, professores, pais e alunos? 

Sabemos que os Conselhos de Classe e Série, a partir de sua criação, tinham como 

característica decidir sobre a aprovação ou retenção dos alunos, tendo como 

parâmetro o seu desempenho, seja através de nota ou de participação em sala de 

aula. Este desempenho era expresso nos seus conceitos bimestrais e finais.  

Minha pesquisa foi direcionada para o colegiado que hoje vem sendo 

colocado como segmento importante para a efetiva participação do aluno e da 

família na escola que é o Conselho de Classe e Série. É nele que se discute a 

situação pedagógica do aluno.  

O Conselho de Classe e Série está regulamentado no Parecer nº 67/98 

(Normas Regimentais Básicas) e no Regimento Escolar. Apesar de existir desde 

1977, a prática deste Conselho não vinha sendo alterada há mais de duas décadas, 

embora sua regulamentação já afirmasse que o mesmo deveria acontecer de forma 

que favorecesse a participação dos alunos.  

Antes desse Parecer e mesmo alguns anos após a sua implementação, o que 

se tinha era um Conselho de Classe e Série onde os alunos eram simplesmente 

“julgados”, sem direito à defesa, já que os mesmos não estavam presentes. Por 
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definição, o Conselho de Escola 1 deve ser um colegiado responsável pelo processo 

coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem; deve reunir-

se para debater tais questões; possibilitar a inter-relação entre os professores e 

alunos, entre turnos e entre série e turmas; propiciar o debate permanente sobre o 

processo educativo, favorecendo a integração e seqüência dos conteúdos 

curriculares de cada série/classe e, principalmente, orientar o processo de gestão do 

ensino da escola.  

Novas características para este Conselho vêm sendo oficialmente colocadas, 

com a presença de alunos, pais e professores.  A forma de articulação do Conselho 

de Classe e Série visa a melhoria do ensino e é um exercício de cidadania. Nele os 

professores deverão estar dispostos a ouvir o que os alunos têm a dizer sobre o 

ensino que lhes está sendo ministrado. Na realização desses Conselhos, são 

convocados alunos e pais de determinada série. O professor fala sobre a nota ou 

conceito do aluno e explica em qual conteúdo apresentou maior dificuldade de 

entendimento. Como nesse momento devem estar presente o aluno e o seu 

responsável, é dada a esse aluno a oportunidade de questionar o seu desempenho, 

podendo, muitas vezes, a nota ou o conceito serem revistos. Também é um 

momento em que os responsáveis tomam ciência da situação pedagógica do filho e 

podem contribuir para que este se dedique mais aos estudos, melhorando o seu 

rendimento escolar.  

Em consonância com esses procedimentos, a investigação desenvolveu-se 

numa escola pública estadual, situada no município de São Bernardo do Campo, 

que vem realizando um trabalho há mais de dois anos, tendo como focos principais a 

implantação e consolidação do Conselho de Classe e Série, suas resistências e 

realizações. 

Entre os objetivos pretendidos, este estudo procurou analisar se o Conselho 

de Classe e Série se orienta no sentido de fortalecer a gestão democrática na 

escola, tendo como proposta indagar como se deu o processo de implantação; se 

realmente houve alteração no padrão de qualidade do ensino; se vem favorecendo o 

acesso e a permanência do aluno na escola; se tem oportunizado maior clareza no 

processo de avaliação, com informações precisas que visem ações conjuntas, que 

favoreçam o desenvolvimento do aluno e auxiliem a construção de novos patamares 

                                                 
1 Citações a partir do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares – Portaria 
Ministerial nº 2.896/2004. 
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do conhecimento. Foram observadas como se dão as falas nas reuniões, sua  

dinâmica e como os professores e direção gerenciam as críticas e sugestões dos 

alunos e pais.   

       Werle (2003) quando analisa os conselhos escolares, observa que:  

 

 

É preciso refletir constantemente sobre as experiências 
participativas que foram desenvolvidas e estão ocorrendo ao 
nosso redor, pois mesmo uma instituição que obteve sucesso 
com a implantação de estruturas participativas e, com isso, 
envolveu pais, alunos, professores e funcionários em questões 
relativas à gestão da escola, não tem assegurado a perenidade 
dessa participação (p.43). 

 

 

A partir destas considerações, os capítulos foram elaborados e estão 

estruturados conforme se demonstra a seguir. 

O primeiro capítulo – A Gestão democrática do Ensino Público: os Colegiados 

Escolares – contextualiza o estudo sobre participação, considerando as políticas dos 

anos 90, implementadas a partir de pressões de organismos internacionais e de 

movimentos sociais da década de 80. Com a Constituição de 1988 e a posterior 

reunião em Jontiem, foram elencados alguns encaminhamentos para a educação 

nacional, tendo como um de seus pontos principais a gestão democrática da escola. 

Esta deveria desenvolver-se a partir dos eixos: participação, autonomia e 

democracia. Decorre daí a valorização dos conselhos escolares, que são inseridos 

como facilitadores destas políticas, tendo no seu bojo a concepção de 

descentralização, pela qual o Estado transfere para a comunidade escolar parte de 

suas obrigações, entre as quais se inserem os Conselhos de Escola e os Conselhos 

de Classe e Série. São trazidos para a discussão os Colegiados a partir dos estudos 

de Werle (2003) e Marques (2003), que analisam sua composição, reuniões, seu 

sentido na vida escolar, no fortalecimento da gestão democrática e da educação. 

Também foram utilizados estudos realizados por Bordenave (1995) para definir 

participação, seus níveis e graus e suas implicações nos colegiados escolares.  

No segundo capítulo – Questões Teórico-metodológicas – são explicitadas as 

questões metodológicas, sendo retomado o caminho da pesquisa, escolhida a 

escola para estudo e as definições no que diz respeito à metodologia de coleta e 

análise de dados. É apresentado também o perfil da escola investigada, seu projeto, 
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sua localização, sua história, bem como a caracterização dos sujeitos da pesquisa. 

O estudo buscou a compreensão da legislação que formaliza, define a composição e 

as finalidades do Conselho de Classe e Série. 

No terceiro capítulo – Os Conselhos de Classe e Série na Escola Estadual – a 

investigação ampliou-se para o Conselho de Classe e Série na escola estudada, 

como ele aparece no regimento escolar, como é estruturado e como foi definido o 

seu funcionamento, na tentativa de “lançar luzes” sobre a questão da participação e 

da não participação do Conselho da escola pesquisada e da dinâmica da reunião 

dos segmentos de professores, pais e alunos dentro desses Conselhos.  

As considerações finais trazem a reflexão sobre as abordagens realizadas, 

evidenciando os principais aspectos que a pesquisa possibilitou analisar. Na 

seqüência, encontram-se a bibliografia utilizada e os anexos contendo o Parecer 

CEE Nº 67/1998, o Projeto Político Pedagógico (2003/2006) e o Calendário Escolar 

2006 da escola investigada. 
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CAPÍTULO I 

A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO: 

OS COLEGIADOS ESCOLARES 

 

 

 

 
1.1 A gestão democrática nos sistemas educacionais 
 
 
 

A Constituição, promulgada em 1988, nos termos do artigo 205, “a educação 

é um direito de todos e dever do Estado e da família devendo ser promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” prevê inovação sobre a educação ao incorporar a Gestão Democrática 

como um princípio de ensino público na forma da lei.  

Diante dessas mudanças, vale mencionar a pesquisa realizada por Mendonça 

(2000), ao descrever a concepção de gestão democrática. Sua pesquisa trata dos 

sistemas de ensino, como se organizaram para responder ao ordenamento 

constitucional e em que nível adaptaram suas legislações, sua estrutura de poder e 

seu funcionamento às demandas por participação que atingiram o ensino público 

das últimas décadas. Já no tocante aos dados bibliográficos trabalhados pelo autor, 

estes foram compatibilizados e analisados em cinco categorias: a) processos de 

escolha de diretores; b) constituição e funcionamento de colegiados; c) participação; 

d) descentralização e e) autonomia. Foi realizado um levantamento de caráter 

empírico, o qual envolveu informações sobre a legislação e as normas, os 

programas e projetos, as experiências e as visões institucionais relativas ao tema da 

pesquisa em 26 Estados da federação, no Distrito Federal e em 26 Municípios das 

capitais. Também fizeram parte da documentação material legislativo e normativo, 

Propostas Pedagógicas, Planos Plurianuais de Educação, Regimentos Escolares, 

livros e brochuras contendo programas e projetos educacionais, cartilhas, 

reportagens e conferências. Conforme demonstrado, foram consideradas as 

iniciativas tomadas no âmbito da educação básica, nos níveis fundamental e médio, 

sob a administração dos sistemas estaduais, das capitais e dos municípios, sendo 



8 

 

excluídos da análise os procedimentos adotados na educação infantil e na educação 

superior. 

Nos termos supra mencionados da pesquisa, serviram de norte os seguintes 

temas: como os sistemas de ensino brasileiros se organizaram para responder ao 

princípio da gestão democrática e como é possível funcionar uma política 

educacional que, supondo forte participação da sociedade, é patrocinada por um 

Estado que tem sua estrutura marcada por ordenamentos de uma administração 

centralizadora. 

Como se pode notar, a gestão democrática do ensino fez-se presente nas 

reivindicações das entidades nos anos 80, indicando que, já naquele momento, a 

idéia de democratização da educação superava o conceito de escola para todos, 

incluindo a noção da escola como espaço de vivência democrática e de 

administração participativa. Finalmente, em 1996, é promulgada a nova LDB ( Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96) que contempla de maneira 

direta ou indireta a gestão democrática do ensino público, conforme Mendonça 

(2002) ressalta em linhas gerais:  

 

 
Primeiro, como princípio, na forma daquela lei e da legislação 
dos sistemas de ensino. Segundo, determinando que as 
normas de gestão democrática atendam às peculiaridades 
locais e aos princípios de participação dos profissionais na 
elaboração do projeto pedagógico da escola e da comunidade 
escolar em conselhos escolares ou equivalentes. A terceira 
referência trata da gestão democrática nas instituições de 
ensino superior. Além dessas referências diretas, a LDB fixa 
incumbências dos estabelecimentos de ensino, incluindo, no 
Art.12, a elaboração e execução da proposta pedagógica, e no 
Art.15, a ampliação progressiva de autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira nas escolas (p.5-6). 

 

 

A seguir, o autor traz os eixos da gestão democrática: a participação, a 

autonomia e a democracia.  

Vale lembrar, de acordo com este autor, que a escola pública ainda é vista 

pelos usuários como propriedade do governo ou das pessoas que nela trabalham. O 

professor comporta-se como dono do seu cargo e dos alunos de suas classes. O 

gestor funciona como guardião dessa concepção, evitando interferências de 

servidores e de pais. As legislações têm funcionado como mecanismo regulador 
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dessa prevalência, na medida em que impõem critérios de proporcionalidade na 

participação aos segmentos organizados da comunidade escolar. É importante 

ressaltar o papel fundamental que pode exercer o gestor escolar, uma vez que, 

como coordenador do processo de gestão, pode dificultar ou facilitar a implantação 

de procedimentos participativos. 

Paro (2001) em seus estudos sobre gestão democrática, aponta a escola 

como uma das instituições que possibilita o acesso do educando à ética e à 

liberdade desde que seus objetivos contemplem o oferecimento de condições 

possíveis para que os mesmos sejam alcançados.  Portanto, a gestão escolar para 

se concretizar, deve ter como princípio inicial a democracia, que só será alcançada 

pelo caminho do não autoritarismo.  

A democracia precisa ser criada pela prática política, apropriada pela 

educação e sistematizada através do aprendizado escolar. Para que a autonomia da 

escola se efetive na gestão escolar, faz-se necessária uma descentralização do 

poder do macro para o micro, em que os usuários dos serviços oferecidos pela 

escola estejam garantidos através da participação dos presentes. Conforme aponta 

Paro (2001): “É necessário que a escola seja detentora de um mínimo de poder de 

decisão que possa ser compartilhada com seus usuários com a finalidade de servi-

los de maneira mais efetiva” (p.57).  

Obviamente que sua autonomia pedagógica deve estar direcionada para um 

currículo que ofereça, no mínimo, as bases sobre os conteúdos curriculares 

nacionais e que também estabeleça relações significativas com o cotidiano do aluno, 

com seu meio político, social e cultural. É necessário que haja um mínimo de 

qualidade de trabalho, de condições pessoais e materiais.  

 Além desse fator, outro ponto que o autor vê como altamente positivo para a 

efetividade da gestão democrática é a realização de concursos públicos para o 

exercício do magistério, com algumas restrições para o cargo de diretor. Nesse 

contexto, ressalta que a forma mais democrática é o sistema eletivo que escolhe 

seus dirigentes e os legitima politicamente dentro de sua função. Chama a atenção 

para a gestão fundamentada em princípios de diálogo e participação de todos os 

envolvidos na gestão escolar – professores, funcionários, alunos e pais. Nesta forma 

descentralizada de gestão da escola, é tirada da figura do diretor a decisão suprema 

sobre questões administrativas e pedagógicas da escola. 
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Também para Machado e Ferreira (2002) a gestão democrática escolar 

consiste em construir uma participação de consenso e de articulação de um plano 

coletivo de ação. Como se pode notar, a educadora acentua que a “gestão atual 

procura trilhar caminho inverso das organizações burocráticas, onde a infantilização 

dos membros viabiliza o controle heterônomo, a manipulação e a alienação” (p. 104). 

Embora seu exercício seja pleno, está restrito à esfera específica previamente 

delimitada por normas próprias do sistema judicial. Isto significa dizer que quando 

falamos em gestão participativa no âmbito da escola pública, estamos nos referindo 

a uma relação entre desiguais e que vamos encontrar uma escola sabidamente 

desaparelhada do ponto de vista financeiro para enfrentar os crescentes desafios 

que se apresentam e, também uma comunidade não muito preparada para a prática 

da gestão participativa da escola, assim como do próprio exercício da cidadania em 

sua expressão mais prosaica. 

O Conselho da escola vem para dar sustentação à participação na 

administração escolar, dotando a mesma de autonomia na elaboração do seu 

projeto educativo. De acordo com as concepções de Machado e Ferreira (2002): 

  

 
A gestão educacional compete à direção do processo de 
organização e ao funcionamento de instituições comprometidas 
com a formação humana do cidadão brasileiro e da cidadã 
brasileira, por meio de um novo conhecimento que ilumine as 
diversas formas democráticas de condução do processo 
educacional (p. 10) 

 

 

É oportuno mencionar que a gestão participativa no âmbito da escola dar-se-á 

a partir do diálogo com todos os grupos que a compõem, pois lidamos com 

diferentes características humanas e sociais, devemos respeitá-las e principalmente 

saber ouvir, pois através do diálogo com pais, alunos, funcionários, professores, 

estaremos melhorando o grau de gestão participativa dentro da escola. Em outras 

palavras, Paro (1997) evidencia que, sobre a questão da gestão participativa na 

figura do diretor, sabe-se que ele vive uma dicotomia: “De um lado, é visto como 

autoridade máxima dentro da escola e do outro lado aparece como mero executor 

das leis e ordens do Estado” (p.11).                                                                                                                                                                                              
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Referindo-se aos colegiados, o autor afirma que sua implantação foi uma 

outra forma de limitar o poder do diretor, utilizado pelos sistemas de ensino como 

expressão da gestão democrática. Os colegiados escolares já constavam como 

órgãos auxiliares da administração escolar desde a criação do decreto 10.623/77, 

antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.  Na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9394/96 os colegiados têm como um dos seus 

princípios que os sistemas educacionais devem definir suas próprias normas de 

gestão democrática. Apesar do poder formal que possuem essas instâncias no 

encaminhamento de diferentes situações da convivência escolar, muitas vezes ele 

não é exercido por falta de consciência dos conselheiros em relação a esse poder. 

De qualquer maneira, apesar das dificuldades decorrentes da implantação e 

funcionamento dos colegiados escolares, estes são mecanismos capazes de 

promover o despojamento da dominação de uma só pessoa, superando a 

monocracia como lógica de funcionamento da direção escolar. 

A respeito da descentralização, Paro (1997) aponta que existe um forte apelo 

para implantar a descentralização no campo da educação pública.  A 

municipalização é apontada por ele e outros autores como uma forma possível de 

superação do centralismo. No entanto, a abordagem da descentralização como 

municipalização foi apontada como restritiva, na medida em que pode limitar a 

discussão sobre gestão educacional aos seus aspectos formais, pouco ou nada 

acrescentando sobre questões como a ampliação de processos participativos ou a 

alteração nas estruturas de poder. 

Dentre as diferentes dimensões da descentralização adotadas nos sistemas – 

pedagógica, administrativa e financeira – esta última é a forma prevalente. Não 

existindo infra-estrutura para concretizar a descentralização, instala-se, na verdade, 

um quadro de abandono no qual a escola é levada a diligenciar no sentido de 

superar, por si mesma, suas penúrias materiais.   

Apesar de todos os fatores e mecanismos de gestão democrática do ensino 

público convergirem para a autonomia da escola, esta ainda tem desempenhado um 

papel periférico nos sistemas. As burocracias dos órgãos centrais e intermediários, a 

despeito dos projetos de descentralização têm como intenção apenas transferir as 

obrigações do Estado para a sociedade civil, em que a autonomia controlada 

expande-se cada vez mais, dificultando o trabalho das escolas e justificando-se por 

meio da criação interminável de projetos para serem realizados.  Ao lado do excesso 
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de intervenção no trabalho pedagógico, devemos mencionar a falta de suportes 

materiais, financeiros, pedagógicos e de profissionais qualificados, que prejudicam a 

conquista da autonomia escolar. 

Mendonça (2000) também ressalta algumas questões sobre a 

descentralização. Aponta que as referências à autonomia escolar nas legislações e 

normas dos sistemas de ensino são feitas de maneira vaga. O próprio Regimento 

Escolar, expressão jurídica por excelência da unidade escolar, é um exemplo de sua 

falta de autonomia, na medida em que, na maioria dos casos, tem a mesma 

formatação estabelecida pelas administrações centrais e é aprovado pelos órgãos 

normativos dos sistemas. É um flagrante desrespeito às características pedagógicas 

e culturais específicas de cada escola, em relação às comunidades locais. O projeto 

pedagógico é apontado como expressão coletiva do esforço da comunidade escolar 

na busca de sua identidade e, nesse sentido, como uma das principais expressões 

de autonomia escolar. Segundo o autor:  

 

 

Ao contrário, o que se pode verificar pela análise das normas 
fixadas pelos sistemas de ensino em relação à autonomia 
escolar é que os documentos são muito parcimoniosos no 
estabelecimento de mecanismos concretos que caracterizem a 
faculdade de a escola governar-se por si própria, mas profusos 
em estabelecer limites que verdadeiramente barram a sua 
autonomia (p.14).   

 

 

 Os programas de gestão democrática que foram aprovados a partir da 

Constituição Federal de 1988 adquirem um tom muito diferente, como mostram 

diversos estudiosos das políticas educacionais na década de1990 (Machado e 

Ferreira, 2002).  

Devemos refletir sobre as políticas públicas dos anos 1990, sob a orientação 

do Banco Mundial; este defende a autonomia da unidade escolar, mas uma 

autonomia controlada, quando se trata de recursos, que para serem utilizados, 

devem ser fiscalizados pelo colegiado do Conselho de escola e prestar conta junto 

aos órgãos que fazem o seu controle, para que o mesmo não seja desviado para 

outros fins que não a educação, e que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96 em seu artigo 15: “Os sistemas de ensino 

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram 
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progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público”. Que o mesmo 

passe para as mãos da sociedade civil a serviço da escola.  

Paralelamente, o Estado irá se desresponsabilizando das questões 

educacionais. Procurando entender o momento no qual as mesmas foram 

implementadas, principalmente no setor educacional e institucional dentro de um 

modelo neoliberal, onde o Estado deve ser forte em manter o controle sobre 

movimentos sociais, sindicatos e no controle do dinheiro, mas com menos vigor em 

gastos sociais e nas intervenções econômicas (Anderson, 2003). De acordo com 

este autor: 

 

 

 A educação tem sido um dos campos sociais que mais 
sofreram com estes investimentos sociais parcos. Hoje temos 
escola sem a menor estrutura de funcionamento, professores 
mal pagos e mal formados; em conseqüência destes fatores, 
alunos também deficitários em suas formação (p.11).   

 

 

 As políticas públicas no setor educacional são voltadas para a eficiência do 

sistema capitalista reforçando as desigualdades sociais. A escola vive hoje seu 

grande dilema: formar cidadãos e preparar trabalhadores para atender às exigências 

dos organismos inte rnacionais sem deixar de cumprir suas agendas de crescimento. 

Várias mudanças vêm ocorrendo dentro dos colegiados escolares desde os 

anos 1990, principalmente se considerarmos que estão direcionadas para as 

redefinições das políticas educacionais nacionais, tendo como parâmetro que estas 

políticas são parte integrante das mudanças que estão ocorrendo nos Estados. Tais 

transformações na vida das pessoas diretamente envolvidas nestes processos 

interferem nas relações materiais e na esfera subjetiva. Podemos dizer que tal 

processo veio para sustentar o modelo capitalista de produção do trabalho, vigente 

desde as duas últimas décadas e ainda presente no contexto neoliberal. Para Draibe 

(1993) o neoliberalismo no campo da economia “é antes um discurso e um conjunto 

de regras práticas de ação (ou de recomendações), particularmente referidas a 

governos e à reforma das suas políticas” (p.86, parênteses da autora). 

 Este modelo neoliberal camufla a crise que o Estado vem enfrentando e, para 

superá-la, busca racionalizar os recursos e diminuir o seu papel. Através de ações 
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diversas, o governo federal hoje direciona suas obrigações para os estados, 

municípios e sociedade civil. São as estratégias de descentralização que tornam o 

Estado mínimo para as políticas sociais. Nesse sentido, Peroni (2003) aponta que as 

políticas educacionais estão direcionadas para uma redefinição do papel do Estado, 

através de dois movimentos: “de contradição Estado mínimo/Estado máximo, que se 

apresenta nos processos de centralização/descentralização dos projetos de política 

educacional” (p.63). 

Durante a realização dos Conselhos de Escola e do Conselho de Classe e  

Série devem ser discutidos dentro de seus campos de atuação os diversos projetos 

apresentados pelo governo como modelo de centralização/descentralização, dentre 

eles podemos citar a criação de projetos como:  

1. FUNDEF (Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valor do Magistério), que propõe atender a uma das medidas de 

descentralização, com a Emenda Constitucional nº 14, que determina que 

sejam 60% dos recursos da arrecadação de alguns impostos (que 

representam 15% da arrecadação global dos Estados) reservados ao Ensino 

Fundamental. Além disso, introduz novos critérios de distribuição de 15% dos 

principais impostos de Estados e Municípios, promovendo a sua parceria 

entre o Governo Estadual e seus municípios, de acordo com o número de 

alunos matriculados em cada rede de ensino; 

2.  Avaliações Institucionais (SARESP, SAEB, PISA); 

3.  Parâmetros Curriculares Nacionais e Autonomia das escolas através do 

Projeto Pedagógico Educacional.  

Por meio destes modelos de avaliações, Parâmetros Curriculares e de alguns 

projetos que são enviados pelas instituições governamentais, principalmente pelas 

agências de educação, o Governo mantém um certo controle sobre as ações das 

instituições escolares, demonstrando que por trás de algumas políticas ditas de 

descentralização, existe sim uma centralização camuflada. 

Nesse contexto, Peroni (2000) em trabalho apresentado na Anped afirma que: 

 

 

A atual proposta de política educacional é parte de Projeto de 
Reforma do Estado no Brasil e como seus pilares básicos 
Autonomia da escola, Avaliação Institucional, Parâmetros 
Curriculares Nacionais, FUNDEF, são parte da tensão 
centralização/descentralização, Estado mínimo/Estado Máximo 
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em que o Estado passa a ser o coordenador e não mais o 
executor, se tornando mínimo para as políticas sociais e 
repassando para a sociedade tarefas que são suas (p.8-9). 

 

 

Em outro momento, Peroni (2003) ressalta que o neoliberalismo é um dos 

mecanismos utilizados por um capitalismo que vive uma crise estrutural, gerando um 

Estado que se diz mínimo, mas mínimo nas políticas sociais e máximo nos 

instrumentos de controle, tanto econômicos como sociais. Este processo leva o 

Estado a se proteger dos organismos internacionais através de políticas de 

contenções, principalmente nos setores sociais mais frágeis e a implementar uma 

política de aceleração de expansão no mercado de dinheiro sem Estado.   

Todas estas configurações são baseadas na história política do Brasil que 

desde o seu período de colonização foi marcado pelo patrimonialismo, em que o 

privado tem benefícios sobre o público, pelo clientelismo e pelos pactos de 

conciliação entre as camadas dominantes.  

 Assim, o que se está procurando estabelecer em nosso país é um 

replanejamento educacional inspirado tanto no neoliberalismo, quanto nas práticas 

de gestão industrial, com base nos pressupostos da qualidade total. No entanto, em 

algumas instituições escolares, mesmo que discretamente, começam a ser 

observados núcleos de resistências a esse modelo gerencial imposto pelas reformas 

em curso. Estes núcleos são formados por pessoas da própria escola, com formação 

ideológica voltada para um modelo social democrático, que tem como principal 

preocupação a melhora da educação, tendo como ação conjunta, a participação dos 

alunos, pais, professores e sociedade civil, na construção de propostas e currículos 

voltados para questões locais e pertinentes à realidade dos alunos. 

Estas propostas são colocadas em prática através da elaboração de Projetos 

Pedagógicos voltados para as necessidades da clientela da escola, por meio dos 

órgãos internos como a APM (Associação de Pais e Mestres), Conselho de Escola, 

Grêmio Estudantil e Conselho de Classe e Série que contam com a participação de 

pais, alunos, professores e gestores, em que são discutidas as necessidades 

pedagógicas da escola e dos seus alunos. 

No quadro educacional faz-se necessário mencionar que o mesmo traz, nos 

anos 1990, as várias conseqüências das políticas vividas pelo país na década de 70 

(durante o governo militar) e durante os anos 1980, que foram marcados por um alto 
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índice de evasão e repetência e, também, por movimentos sociais populares, que 

fizeram com que os governos implementassem algumas políticas emergenciais na 

área da educação.  

Lima (2000) afirma que a descentralização, a autonomia e a participação que 

são focadas nos anos 1990 encontram-se despojadas de sentido político. Segundo 

este autor: 

 

 A autonomia (mitigada) é um instrumento fundamental de 
construção de um espírito e de uma cultura de organização-
empresa; a descentralização é congruente com a “ordem 
espontânea” do mercado, respeitadora da liberdade individual 
e garante a eficiência econômica: a participação é 
essencialmente uma técnica de gestão, um factor de coesão e 
de consenso (Anped, 2000, grifos do autor).   

 

 

Busca-se racionalizar recursos, através da diminuição do papel do Estado 

perante as políticas sociais. Uma descentralização onde o Estado se desobriga de 

suas atribuições sociais, em nome da democratização do ensino, da participação e 

da autonomia da comunidade no processo de tomada de decisões dentro das 

instituições públicas. Uma das propostas para descentralizar vem com a idéia da 

municipalização, no momento em que os municípios devem também, por conta 

destas reformas, pagar suas dívidas para a União.  

Uma das características da autonomia “controlada” são as indicações para a 

criação dos Conselhos de Escola que já estão presentes nos regimentos escolares. 

Só que a implementação destes Conselhos contradiz as políticas de criatividade e 

autonomia das escolas, já que os mesmos fazem parte de um organograma, onde 

existe a figura do diretor como presidente nato e o Conselho de Escola como 

unidade Deliberativa que decide e fiscaliza a utilização de recursos e sua atuação na 

gestão da escola, através de sua participação na elaboração do projeto pedagógico. 

Em sua grande maioria, ainda acontece de forma discreta apenas através de 

questionários que são utilizados para levantamento de dados sociais sobre níveis de 

escolaridade, cor, raça, regionalidade e de renda; não são considerados suas 

particularidades nem seus traços culturais. Algumas escolas convidam a 

comunidade escolar através da representatividade de alunos e pais, mas poucos 

comparecem para a elaboração da proposta pedagógica da escola. 
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O processo de globalização da economia afeta diretamente as políticas 

sociais, dentre elas as políticas educacionais, com projetos carregados de conceitos 

de modernidade, que alguns conseguem alcançar e outros ficam à margem, 

tornando as camadas sociais cada vez mais desiguais. As políticas adotadas, 

principalmente as de descentralização administrativa na educação pública, não 

podem significar o fim dos recursos do Estado para a educação, nem também 

devem ser apenas a transferência de suas responsabilidades para outras instâncias 

da sociedade como querem os organismos internacionais como o Banco Mundial 

(BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

Diante deste quadro, entre as políticas educacionais implementadas na 

década de 90, não se pode deixar de citar a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, 

que veio carregada de modificações e acenava com alguma autonomia para os 

estabelecimentos de ensino, entre eles o Art.14: 

 

 
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo 
com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: 
I-participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; 
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 
escolares ou equivalentes. 

 
 

Estas medidas de autonomia foram acatadas pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e validadas pelo Conselho Nacional de Educação. Mesmo antes dessa 

Lei de Diretrizes e Bases, algumas ações direcionadas à autonomia da escola já 

vinham sendo encaminhadas como: as propostas de descentralização, a escolha do 

livro didático, adotada pelo MEC (1970) e a gradativa municipalização do ensino 

fundamental (LDB nº 5692/71). Há  que se ressaltar que todas essas ações são feitas 

de cima para baixo e existe uma grande resistência por parte de quem as deve 

executar; na verdade existe uma certa “desconcentração de tarefas de execução do 

que propriamente de descentralização administrativa, e, muito menos ainda estava 

se propondo uma real autonomia da escola (Arelaro apud Palma Filho, 2005, p.25). 

Também com a nova Lei de Diretrizes e Bases, vai sendo implantada a era 

das avaliações dos Sistemas Nacionais, Estaduais e Municipais (SARESP, SAEB, 
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PIVA, PROVÕES) que são algumas das exigências dos organismos internacionais, 

com vistas a sanar a defasagem da educação nacional.   

Nesse contexto de avaliação, Palma Filho (2005) aponta as considerações de 

Saviani (apud Afonso, 2000): 

 

 

 O dado novo da conjuntura atual é que, desde o final da 
década de 80, vem se produzindo uma inflexão no discurso, 
assim como na prática política, como reflexos preocupantes no 
que diz respeito à questão da educação pública. Com o 
predomínio do partido republicano sob a liderança de Reagan 
nos Estados Unidos e do partido conservador sob a liderança 
de Thatcher na Inglaterra, entrou em cena uma orientação 
política tendente a secundarizar o Papel do Estado, pondo o 
acento no livre curso das leis de Mercado, com a conseqüente 
valorização da iniciativa privada desembaraçada de 
interferência e controle estatal. (...). A referida orientação 
política acaba por assumir no discurso o fracasso da escola 
pública, procurando justificar sua decadência como algo 
inerente à incapacidade do Estado gerir bem comum no 
sentido do entendimento dos interesses e necessidades dos 
membros da sociedade (p.86). 

 

 

Isso possibilita que se advogue também, no âmbito da educação, a primazia 

da iniciativa privada, regida pelas leis de mercado. 

Nos anos 1990, a prioridade dada à Educação Básica seguia principalmente 

as determinações das grandes agências financeiras das quais o Brasil é credor, 

como o Banco Mundial e o FMI.   

A avaliação é utilizada para detectar competência e para adotar a lógica do 

mercado na educação. Vale mencionar as considerações de Afonso (apud Palma 

Filho, 2005): 

 

 
O governo identificou a avaliação como componente 
significativo na sua estratégia de conseguir alguns objetivos 
decisivos: controlar as despesas públicas, mudar a cultura do 
setor público e alterar as fronteiras e a definição das esferas de 
atividades pública e privada (p. 35).  

 

 

Observa-se, portanto, finalizando estas considerações, que nos anos 1990, 

junto da reestruturação no setor produtivo que orientou o Estado para um novo papel 
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(avaliador e regulador) está presente a ideologia neoliberal cimentando as relações 

sociais. Lutas antigas dos trabalhadores da educação são retomadas e 

ressignificadas nesse novo contexto, existindo quase que só na retórica. A idéia do 

fortalecimento da gestão democrática, da implementação de Conselhos nas escolas, 

é reforçada, mas não se tem, efetivamente, vontade política para sua implantação.  

 
 
 
1.2 Os Colegiados Escolares e suas caracterizações 
 

 
Os Conselhos Escolares dentro das instituições vieram para nortear um dos 

princípios da Constituição de 1988, em seu art. 206, assumidos no art. 3º da Lei nº 

9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/EN), no qual fica 

instituída “a gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação 

dos sistemas de ensino”. Como já foi observado, a gestão democrática passou a ser 

um dos grandes desafios das instituições que têm a preocupação de construir um 

cidadão emancipado que participe das decisões com relação à autonomia dentro do 

ambiente escolar. Esta participação só tem sentido se for construída de forma que 

garanta uma participação, com fundamentos que combatam as idéias burocráticas 

que emanam das hierarquias estaduais ou mesmo de instituições escolares.  

 A escola precisa refletir sobre os processos de participação, considerando 

que já os tem garantido por lei como o já citado artigo 14 da Lei de Diretrizes e 

Bases, através do seu inciso I, que garante a participação dos profissionais da 

educação (professores e especialistas) na elaboração do projeto pedagógico da 

escola e do inciso II, a participação das comunidades escolares e locais em 

Conselhos Escolares ou equivalentes. Considerando esta uma categoria 

fundamental para o entendimento do funcionamento desses conselhos, buscar-se-á, 

a seguir, aprofundar seu entendimento.  

A esse respeito Bordenave (1995) apresenta suas concepções: 

 

 

... a participação é inerente à natureza social do homem, tendo 
acompanhado sua evolução desde a tribo e o clã dos tempos 
primitivos até as associações, empresas e partidos políticos de 
hoje. Neste sentido, a frustração da necessidade de participar 
constitui uma mutilação do homem social (p. 17) 
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Logo, o oposto da participação é a marginalidade (a marginalidade entendida 

como ficar de fora), isto ocorre nas sociedades modernas onde os sujeitos vêem 

seus benéficos repartidos de formas desiguais. 

Pensar sobre a existência destas duas dimensões – a da participação e da 

marginalidade – faz-nos compreender as implicações da sociedade, sendo que as 

mesmas determinam o acesso aos benefícios que são desigualmente repartidos, e 

que levam os governos a utilizarem “estratégias integradoras” ou “inclusivas” aos 

bens materiais e culturais inerentes ao desenvolvimento modernizador; em 

conseqüência disso, alguns grupos são condenados a “atrasos”. 

O autor também aponta que participar engloba as dimensões de fazer parte, 

tomar parte, ter parte. Faz parte o cidadão que tem sua participação ativa e não faz 

parte ou não participa de forma ativa aquele cidadão que se mantém à distância. 

Com relação à participação social, o autor distingue como sendo referente ao 

nível, no qual o cidadão tem uma visão ampliada da sociedade, e as intervenções 

das pessoas nos processos são dinâmicas e constituem ou modificam a sociedade. 

Nestes processos, o indivíduo toma parte na produção dos bens materiais e culturais 

e os administra, para depois usufruir deles. Conceitua-se, portanto, “participação 

social como o processo mediante o qual as diversas camadas sociais têm parte na 

produção, na gestão e no usufruto dos bens de uma sociedade historicamente 

determinada” (Bordenave,1995, p.25). 

Partindo desta premissa, o autor vê a participação na família, na escola, no 

trabalho, no esporte, na comunidade, como canais de aprendizagem para uma 

participação de nível macro onde não existiriam pessoas marginalizadas, cabendo 

às escolas desenvolver nos indivíduos mentalidades participativas. Na verdade o 

que ocorre é uma participação política sem uma participação social, onde os 

cidadãos escolhem os seus representantes, mas por não dominarem os meios de 

produção material e cultural, sua participação é “fictícia e não real”. 

Para Bordenave (1995), existem vários tipos de participação: a participação 

espontânea (formada por grupos de vizinhos, “panelinhas”, gangues), onde os 

grupos não são organizados, não possuem propósitos claros, são formados para 

satisfazer suas necessidades psicológicas; a participação imposta, onde o indivíduo 

é obrigado a fazer parte dos rituais como rituais de passagem, disciplina escolar, 

missa dominical ou voto obrigatório; participação voluntária, associações criadas 

pelos seus próprios membros que definem objetivos e sua própria organização, tais 
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como os sindicatos, as cooperativas, as associações profissionais. Muitas vezes, a 

participação voluntária também pode surgir por meio de agentes externos que 

manipulam os objetivos para atingir seus próprios interesses; esta é chamada de 

participação provocada, também se pode chamar de participação dirigida ou 

manipulada, e por último, temos a participação concedida (onde a participação é 

dada ou outorgada), que parte da influência exercida pelos subordinados e é 

considerada como legítima. Muitas vezes, essa estratégia é utilizada como modo de 

dominação, criando no grupo uma ilusão de participação. 

 O planejamento participativo também é visto como uma participação 

concedida. Nas escolas, os níveis de participação variam de acordo com as 

informações que são passadas aos pais; geralmente esses têm acesso às decisões 

quando as mesmas já foram tomadas; às vezes é dado aos mesmos o direito à 

reações, poucas consultas são feitas para a resolução de problemas; geralmente a 

decisão final fica a cargo do gestor. 

Bordenave (1995) ainda define os graus e níveis de participação: de 

informação, o menor nível de participação, onde os participantes apenas são 

informados das decisões tomadas; consulta facultativa, os subordinados podem ou 

não ser consultados; consulta obrigatória, os subordinados são consultados, mas a 

decisão final cabe ao diretor; elaboração/recomendada, sendo considerada de um 

grau mais elevado, onde os subordinados elaboram propostas e recomendam 

medidas; finalmente a participação por co-gestão, quando a administração é 

compartilhada mediante mecanismos de co-decisão e colegialidade. 

Se analisarmos a micro e a macro participações, podemos mensurar que, 

para atingirmos um grau mais elevado de participação ainda demanda uma grande 

caminhada; falta trabalhar para derrubar alguns mitos existentes dentro da escola e 

principalmente os que se referem aos órgãos superiores; esses mitos só serão 

derrubados com muita luta. A escola participativa deve ser entendida como uma 

instituição onde a comunidade também tenha o poder de participação de forma 

igualitária, em que seus outros membros, mesmo considerando as condições de 

lutas e conflitos, devam participar para acabar com as diferentes condições de 

desigualdade e exploração.    

Para que estes mecanismos de participação se efetuem nas escolas, faz-se 

necessária a elaboração de um projeto pedagógico, no qual os seus objetivos 

tenham como princípio a participação da comunidade escolar (estudantes, pais, 
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professores, funcionários, diretores) e também a comunidade local (comunidade de 

bairro, igreja, entidade filantrópica e mesmo, empresas que façam parte do bairro). 

Esses aspectos estão em consonância com o que está determinado no artigo 14 da 

LDB nº 9394/96, conforme já mencionado anteriormente (página 19 deste estudo). 

Os processos de formação dos Conselhos Escolares devem ter como caráter 

principal o privilégio da participação da comunidade escolar, mas como será que se 

esse procedimento se efetiva? Será que realmente são criados espaços que 

favoreçam a participação? Alguns estudos já realizados demonstram que mesmo 

não sendo os únicos meios de participação, a criação dos Conselhos de Escola, das 

APMs e dos Grêmios Estudantis, já começam a despertar junto à comunidade 

escolar a necessidade de participação. Estes segmentos sentem que, mesmo de 

forma discreta, podem dar a sua contribuição nas decisões da escola nas questões 

pedagógicas, administrativas e financeiras através das competências que lhe são 

atribuídas por estes órgãos, como fiscalizadora, consultiva e deliberativa. 

Para a implantação de Conselhos Escolares, é necessário que ocorram 

modificações orgânicas e estruturais. Os Conselhos são constituídos por pessoas 

que, através de seus pares, demandam e exercem poder; esse poder é exercido 

pelo domínio da palavra, tendo como pressuposto uma argumentação nas reuniões, 

onde o nível de escolaridade e sócio-cultural é que determinam o poder real nas 

relações.  

Atualmente os Conselhos Escolares, para sua comunidade, são espaços 

onde se aprende a fazer democracia; através deles existe uma articulação entre o 

público e o privado, pois os seus membros podem deliberar sobre recursos, 

orçamentos e como é garantido na nova Lei de Diretrizes e Bases/96 no seu art.15, 

podem também participar da elaboração do seu projeto pedagógico. 

No decorrer das reuniões de Conselhos de Classe e Série, a participação é 

vista “como uma aprendizagem cívica”, pois nesses espaços é dada a pais e alunos 

a possibilidade de aprender a democracia, através do que é falado sobre o 

aprendizado do aluno. Esse aprendizado pode ser questionado e mesmo debatido 

com a figura do professor para que, por exemplo, possíveis atos de abuso de 

autoridade possam ser corrigidos. Tal engajamento cívico exige tolerância e 

paciência na escuta do outro. 

Werle (2003), estudou a formação dos Conselhos e suas características, 

mantendo como foco principal as relações de poder, que são exercidas durante as 
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reuniões desses Conselhos, onde quem tem o maior domínio da fala determina o 

nível de participação, ficando centrado o poder de fala na figura do gestor e dos 

professores por possuírem uma formação diferenciada dos outros membros do 

Conselho, ou seja,  pais,  alunos e funcionários. 

Na Teoria do Poder, a autora busca os estudos desenvolvidos por Claus Offer 

(1984). Segundo esse autor, o poder se caracteriza por uma necessidade de 

autorização pelas partes que o compõem. Sobre a fala, Werle (2003) busca os 

estudos de Vygotsky (1987), o qual afirma que a fala consiste na materialização do 

pensamento, e que a mesma pode variar de acordo com suas condições de uso e 

do significado do momento em que se expressa.  

Seus estudos também buscam os aportes de Austin (1990) para quem a fala 

só tem significado quando se torna materializada e discursiva nos Conselhos de 

Escola. Estas falas variam de acordo com o capital cultural de seus integrantes, visto 

que na realização das reuniões, os grupos com maior domínio sobre a fala são 

aqueles formados por professores e direção. Dentro dos processos participativos 

estudados por Werle (2003) na Escola Básica, podemos citar: a criação de 

estruturas de participação como o Grêmio, Conselhos e Associações, quando 

realmente utilizados e instituídos, garantem os processos participativos nos espaços 

pedagógicos, administrativos, financeiros e nas competências fiscalizadoras. Nas 

agendas consultivas e deliberativas (e os temas focados e omitidos), na construção 

histórica, existe uma continuidade marcada por avanços e retrocessos. Atores 

focando a participação nos elementos coadjuvantes (alunos, pais e funcionários) e 

atores principais (direção, coordenação e professores).  

A participação como foco educativo, dentro da escola, é vista como o primeiro 

passo para a participação da comunidade escolar, a participação política (a escola 

como foco de formação do sujeito político, e tendo como prioridade a criação de 

espaços de prática de participação política). Os processos de representação dentro 

dos Conselhos de Classe e Série possuem características diferenciadas; os alunos 

são representados por um dos seus pares; na ausência do aluno a representação se 

dá pelos pais presentes, enquanto a escola é representada pela direção e pelos 

professores, estes delegados de poder de representação. A representação dos 

docentes envolve uma formação constante, pois o seu profissionalismo está sempre 

sendo avaliado, o que requer dos mesmos um aprendizado atualizado para que 
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possam, dentro do processo de participação, estabelecer parcerias e vínculos com 

os alunos, pais e comunidade. 

 Werle (2003) cita três níveis de participação estudados por Nixon (1997), o 

coleguismo (professor trabalhando com professor), a coordenação (trabalhando com 

outros professores e alunos; na interação com outros profissionais), a associação 

(na comunidade, com pais como parceiros na educação em complemento aos 

assuntos pedagógicos). A participação do discente envolve práticas de ensino, 

planejamento colaborativo e auto-avaliação. 

No processo organizacional, as práticas participativas incluem o planejamento 

de grupo, consultas administrativas, envolvimento de alunos, pais e membros da 

comunidade. No processo de tomada de decisão, deve-se favorecer a inclusão de 

todos os grupos pertencentes à escola, pois, quando estes grupos estão envolvidos 

nos processos de decisão, a instituição cresce em qualidade de participação. A 

grande dificuldade na implantação de processos participativos nas escolas decorre 

dos procedimentos burocráticos que a máquina administrativa ainda mantém. Para 

que o mesmo não atrapalhe os processos de participação, faz-se necessária a 

abertura de acordos e negociações, mediante conversa entre escola, alunos, pais, 

professores e comunidade. 

Abranches (2003) também muito contribuiu com seus estudos sobre a 

instalação dos colegiados que estiveram ligados ao desejo de melhoria da qualidade 

do ensino e da democratização da sociedade. A autora escreve que estes desejos 

estavam contidos nas lutas dos movimentos sociais pela democratização da escola 

pública, através de vários projetos que foram desenvolvidos visando a gestão 

democrática da escola. Dentre esses projetos podemos citar: eleição para diretores, 

organização de conselhos de escola e administração colegiada. Esses projetos eram 

encabeçados por educadores e profissionais ligados à educação que viam, na 

inserção e envolvimento da comunidade nas decisões dos assuntos da escola, uma 

das prioridades para a melhoria da educação. 

A autora, analisando os processos de desconcentração e descentralização da 

escola pública, afirma que:  

 

 

Os órgãos colegiados têm possibilitado a implementação de 
novas formas de gestão por meio de um modelo de 
administração coletiva, em que todos participam dos processos 



25 

 

decisórios e do acompanhamento, execução e avaliação das 
ações nas unidades escolares, envolvendo as questões 
administrativas, financeiras e pedagógicas. Não se trata de co-
gestão. O diretor ainda é a autoridade responsável pela escola 
e tem apoio do colegiado nas decisões essenciais das 
atividades e projetos da unidade escolar, em seus vários níveis 
(Abranches, 2003, p.54). 
 
 
 

Seus estudos demonstram que os órgãos colegiados vêm se consolidando 

como um dos meios mais importantes na possibilidade de criar na comunidade 

escolar um aprendizado político; sua dinâmica inclui momentos de avanços e 

retrocessos, mas, mesmo com estes conflitos, a participação nos colegiados tem 

aumentado a compreensão sobre o compromisso com o coletivo e com relação à 

responsabilidade pelo bem comum de todos da comunidade escolar. Nestes 

colegiados, a comunidade aprende a refletir sobre os obstáculos e potencialidades 

desenvolvidas pela gestão escolar; quando a comunidade participa da gestão da 

escola, ela integra-se e opina sobre seus problemas, aponta soluções e pensa a 

escola como órgão público, que deve ser dirigido coletivamente, para que não se 

efetue apenas um olhar controlador e fiscalizador da escola. Nesta instância, a 

escola pode tornar-se um referencial de iniciação de exercício de consciência 

política, onde esta aprendizagem começa no espaço micro da escola e migra para o 

espaço macro da sociedade. 

A autora também ressalta que a escola pública ainda tem deixado a desejar 

no seu papel de agência de solidariedade e cooperação entre as pessoas, pois no 

seu interior ainda persiste uma relação vertical de ordem e mando, e que o processo 

de descentralização ainda não teve um alcance que garanta a ocupação dos 

espaços públicos da comunidade. Dentro dos colegiados escolares, os 

representantes da comunidade são atores novos que estão aprendendo sobre estes 

desafios e compromissos com a escola; nela são chamados a se co-

responsabilizarem pelos rumos administrativos, políticos e pedagógicos da escola. 

O gestor que realmente queira tornar sua escola um local de ocupação da 

comunidade e principalmente de participação dos pais deve fazer com que os 

mesmos sintam-se respeitados, valorizados e bem aceitos na escola como bem 

menciona Abranches (2003): 
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 Para que os pais se interessem em participar é preciso que se 
sintam respeitados, valorizados e bem-aceitos na escola. É 
necessária a existência de um trabalho que integre a todos. A 
motivação é um dos elementos favorecedores do engajamento 
dos participantes no processo (p.95-6).   

 

 

Conforme já citado, em toda relação que envolve parceiros de diferentes 

opiniões, a interação da escola com a comunidade existirão momentos de harmonia 

e de conflitos, mas são estes momentos que fazem as relações crescerem e se 

desenvolverem. Estes conflitos devem ser discutidos e direcionados para objetivos 

coletivos que gerem o crescimento da escola e da comunidade, caso contrário o 

grupo pode vir a se desmotivar. Outros fatores a serem considerados são: a falta de 

estrutura física, de profissionais, recursos materiais e financeiros, que podem abalar 

a atuação da cooperação e da participação da comunidade na escola. 

Existe um certo mito sobre a participação dos pais na escola, seja pelos 

grupos que nela atuam e também pelo grupo dos pais que se sentem constrangidos 

e despreparados para a participação, devido às suas diferenças econômicas, sociais 

e mesmo por se acharem ignorantes com relação às questões pedagógicas. Por isso 

é importante que os pais sejam informados sobre os mecanismos de funcionamento 

da escola, para que os mesmos não se sintam inibidos em participar. A autora 

considera os colegiados pequenos embriões que favorecerão a democratização e a 

participação da comunidade na escola:  

        

 

 A prática de participação no colegiado escolar seria, para a 
comunidade, uma “escola” da qual há muito tempo já se 
desligou. Uma escola responsável pelo ensino da participação 
social, da informação e da formação para a cidadania e do 
espírito coletivo das relações sociais (Abranches, 2003, p. 
102, grifos da autora). 

 

 

Seu trabalho traz um novo olhar para as políticas de descentralização dentro 

do ambiente escolar. Um olhar que vai além dos muros da escola para a 

participação coletiva, onde as escolas devam refletir sobre o seu papel na formação 

de uma educação para a comunidade; para tanto, não se podem desconsiderar os 

problemas e responsabilidades que sua comunidade lhe traz; deve-se trabalhar com 
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conteúdos que tragam conhecimentos socialmente adquiridos, mas também deve-se 

considerar os problemas do cotidiano, pois só assim a escola estará capacitando os 

que a freqüentam para uma participação democrática  e política na sociedade. 

O ponto axial dos Conselhos concentra-se nas figuras do gestor, do 

coordenador e dos professores. A instituição escolar que pretende criar meios de 

participação de sua comunidade deve partir da elaboração de um projeto que tenha, 

no seu bojo principal, um planejamento participativo, em que as figuras dos gestores 

formem um elo com os pais e alunos, como afirma Demo (2001): “Não pode o 

planejamento participativo significar a desistência de intervenção na realidade, mas, 

certamente, outro modo de intervenção, que esperamos seja alternativo” (p. 45). 

Segundo o autor, podemos identificar três níveis ou componentes básicos de 

planejamento participativo.  O primeiro componente inicia-se com o processo de 

formação de consciência crítica e autocrítica da comunidade escolar, em que os 

participantes devem tomar conhecimento do problema, interpretando-o, buscando 

entendê-lo, para depois buscar soluções junto com o grupo. Neste momento é 

preciso que existam relações de coesão, lealdade e solidariedade, para que ocorra 

uma orientação única na solução destes problemas. O segundo componente é o de 

enfrentamento dos problemas, quando devem ser destacadas as prioridades, os 

caminhos alternativos, propostas de negociação, para, em seguida, partir-se para a 

ação. O terceiro componente é a organização do grupo, pois através da 

organização, os desafios que surgirem serão superados e o grupo fortalecido poderá 

impor sua vontade em favor da comunidade escolar. (Demo, 2001). 

O planejamento deve abordar a atuação consistente dos Conselhos 

principalmente nas atribuições com relação às condições materiais de infra-estrutura 

das escolas e a formação continuada do seu grupo docente. Essas ações servirão 

para buscar uma cultura de democratização da escola e para substituir a cultura 

patrimonialista pela cultura de participação cidadã. 

Para discutir os processos participativos, deve-se refletir sobre os elementos 

que constituem esses grupos, seus níveis de abrangência, sua inclusão e sua 

constituição histórica. 

As escolas têm as estruturas que constituem o primeiro passo para a 

participação, dentre eles a implementação dos Conselhos Escolares. Estes 

conselhos são constituídos por pessoas eleitas, representadas pelos segmentos da 

comunidade escolar da qual o gestor é seu membro nato e o único componente não 
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eleito pelo colegiado, tendo suas atribuições pedagógicas, administrativas e 

financeiras e suas competências consultivas e deliberativas como um compromisso 

com toda a vida escolar. 

No Comunicado SE, publicado em 10 de Março de 1983, há esclarecimentos 

sobre atas e prazos para encaminhar a composição do Conselho de Escola à 

Diretoria de Ensino. No Estado de São Paulo, o conselho é instituído a partir da Lei 

Complementar n°444 de 27 de Dezembro de 1985 que dispõe sobre o Estatuto do 

Magistério Paulista e dá providências correlatas, instituindo em seu artigo 95 o 

Conselho de Escola. O Comunicado SE de 31 de Março de 1986 dá diversos 

esclarecimentos sobre o mesmo.  

O Decreto n° 39.931/95, através do seu artigo 11, dispõe sobre as 

penalidades ao professor que faltar às reuniões do Conselho de Escola.  

O Parecer CCE n° 67/98 – CEE/CEM aprovado em 18 de Março de 1998 – 

dispõe sobre as Normas Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais e mais 

especificamente, os artigos 16, 17,18 e 19 dispõem sobre o Conselho de Escola, 

portanto, é obrigatório e deve constar no Regimento Interno de cada Unidade 

Escolar. Neste parecer, no seu artigo 18: “O Conselho de Escola poderá elaborar 

seu próprio estatuto e delegar atribuições à comissões e subcomissões, com a 

finalidade de dinamizar sua atuação e facilitar sua organização”, dando continuidade 

ao que está previsto na alínea “g” do inciso I do parágrafo 5° cuja redação foi dada 

pela Lei Complementar n° 725 de 16 de Julho de 1993, que foi revogada pela Lei 

Complementar n°836/97.  

É importante o trabalho de Marques (2001) para a análise da reunião de um 

Conselho. Seu estudo trata do projeto pedagógico e da construção da autonomia e 

da democracia na escola nas representações sociais dos conselheiros. Embora seu 

trabalho não esteja centrado na participação, traz um pouco do imaginário dos 

conselheiros. A autora, em sua pesquisa realizada na Rede Municipal de Ensino do 

Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife, buscou desvelar como o 

projeto político pedagógico é entendido em sua relação com a construção da 

autonomia da escola, além do seu papel na instituição de relações democráticas no 

cotidiano escolar. Seu trabalho propõe apreender a elaboração do projeto 

pedagógico, e como este ganha materialidade no locus da escola onde foi 

implantado. Para tal, foi utilizada a teoria das representações sociais proposta por 
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Moscovici e seus seguidores, a partir do entendimento de que as diretrizes da 

política educacional ganham corpo pelos que a executam. 

No setor educacional, a descentralização e a democratização da gestão 

escolar e autonomia da escola são encontradas muitas vezes como “sinônimos” e os 

seus instrumentos de construção de uma escola pública democrática, segundo 

esses documentos, são os projetos pedagógicos e os Conselhos Escolares. Para 

Marques (2001) a gestão teve o seu sentido ressignificado em contrapartida à visão 

de administração, pois contempla as dimensões políticas, técnicas e pedagógicas da 

administração escolar, que passam a ser utilizadas no sentido de gerência, a fim de 

garantir eficiência do sistema educacional. O que há é uma participação controlada e 

uma autonomia meramente operacional, aliás, necessária, pois é o que garante o 

atendimento às condições locais sem ameaçar a estabilidade de toda a rede sob o 

controle da organização local. Pode-se observar no estudo de Marques (2001) que a 

política educacional é fruto da ação humana, ganhando materialidade no cotidiano 

escolar, podendo tomar sentido diferente do proposto pelos fazedores de política 

(Membros de Órgãos Internacionais), que pensam na educação sem a preocupação 

de consultar quem vai executar as mudanças por eles impostas.   

A autora parte de duas suposições: a primeira é que mesmo com condições 

legais, a autonomia só se dará se os sujeitos assim desejarem, podendo tomar 

sentido diferente do proposto pelos fazedores de política; a segunda é que as 

aspirações, os desejos, as vontades e as experiências do coletivo se conformam em 

sua instância representativa, que é o Conselho de Escola. Para os dirigentes, o 

projeto pedagógico é visto como instrumento de planejamento do cotidiano escolar, 

sendo o planejamento entendido como o “organizador da escola”, pois visa delinear 

as escolhas dos que compõem o coletivo da escola que se quer construir e do 

cidadão que se deseja formar, representando, portanto, uma mudança significativa 

na forma de planejar o cotidiano da escola. 

Conforme o depoimento dos diretores entrevistados, a comunidade escolar 

participou do processo de elaboração dos projetos pedagógicos das escolas. Tal 

realidade delineia outra feição ao planejamento da escola e à função do projeto, 

segundo as representações do segmento em tela, na medida em que ele passa a 

ser responsabilidade de todos: conseguir trazer a comunidade escolar como um todo 

à participação na elaboração dos projetos pedagógicos das escolas. A participação 

da comunidade na gestão da escola é a principal característica da escola autônoma, 
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expressa nas representações sociais dos dirigentes. A autonomia também é 

representada pelos dirigentes como a liberdade relativa da escola, ou seja, não 

depender da Secretaria de Educação para resolver questões cotidianas e ter a 

responsabilidade pela definição por parte da escola, da utilização dos recursos 

financeiros a ela destinados, por intermédio da força dos Conselhos.  

Segundo os professores das escolas pesquisadas pela autora, o projeto 

pedagógico serve para que os mesmos trabalhem dentro das metas e objetivos que 

querem atingir, quer dizer, serve para organizar, de fato, a escola.  

Na elaboração do projeto, existiram momentos de conflitos, negociações e 

acordos. Como argumenta Barroso (1998), a implantação de políticas que visem a 

construção da autonomia, não garante, por si só, que ela seja alcançada. Não 

existe, assim, uma autonomia decretada, mas uma construção social pela interação 

dos sujeitos que fazem a escola. Já a escola autônoma é representada como aquela 

em que há a participação da comunidade escolar em sua gestão e na construção de 

sua identidade, não obstante a existência de um eixo central que norteie o fazer 

pedagógico das escolas públicas, que é a Secretaria de Educação. Por fim, a 

relação entre a autonomia da escola e o seu projeto pedagógico está na construção 

da identidade escolar e na participação do coletivo, como elemento constitutivo da 

autonomia, na elaboração de seu projeto. 

Na visão dos funcionários das escolas pesquisadas, a autonomia é 

representada como a liberdade com respeito à hierarquia, ao passo que a relação 

dela com o projeto pedagógico é uma possibilidade de colocar as idéias do coletivo 

em prática. No entanto, a liberdade apresenta vertentes diferenciadas: ora ela é da 

direção, ora é da escola. Os membros da comunidade referem-se à 

melhoria/desenvolvimento da escola e à participação no projeto pedagógico nos 

seguintes termos: 

 

Para mim é bom que a escola venha melhorar mais, que a 
gente tenha sempre bons alunos. Assim, como a escola antes 
não tinha esse piso como tem agora como esse Conselho que 
tem agora no colégio e chama nós da comunidade. Eu mesma 
que sou evangélica sou chamada porque faço parte da 
comunidade evangélica, sou chamada pela diretora e, com 
esse projeto político-pedagógico, teve Conselho na escola para 
que melhorasse [sic] nossos alunos futuramente e que a escola 
pudesse ter um futuro melhor, sempre adequado. Eu achei 
muito interessante esse Conselho no colégio, não somente 
para mim, mas para todos os membros do nosso Conselho 
veio muito bem.  (entrevistado) 
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Dessa forma, a população já começa a considerá-la interessante e, 

posteriormente, poderá assumi-la como uma solicitação sua, haja vista a 

possibilidade de compreensão, na prática, dos avanços que ela pode representar na 

construção da escola pública. A participação é destacada na elaboração dos 

projetos, o que indica o caminho da autonomia escolar.  

Pais e mães apontam que “na elaboração do projeto a gente reúne todos os 

membros da escola e que:”em todos os projetos que acontecem na escola, o 

Conselho Escolar está sempre presente” (entrevistado). Um projeto pedagógico 

elaborado coletivamente pela comunidade escolar não é da direção A ou B, ou do 

governo X ou Y, mas sim da escola, que poderá colocá-lo em prática de acordo com 

a realidade dela, a fim de atender aos interesses dos sujeitos que a compõem. 

A resolução interna de questões cotidianas autônomas, os que ressaltam a 

impossibilidade de escolas da rede pública serem autônomas evocam a 

responsabilidade do poder público na oferta da educação à população. Tem-se, 

assim, a compreensão de que a autonomia passa pelo financeiro, não sendo 

possível, portanto, a preocupação com a privatização do ensino, pois ela não é 

cogitada: não existe outra possibilidade além do financiamento da educação pública 

pelo poder estatal. 

As representações sociais de autonomia, encontradas no segmento dos 

alunos, ancoram-se na história construída pela Unidade Escolar, na integração entre 

os diferentes segmentos que a compõem e também na compreensão da escola 

como espaço dos alunos. Esta clientela, contudo, não construiu, ainda, 

representações sobre a relação entre a autonomia e o projeto pedagógico. 

Com relação ao projeto pedagógico, a autora conclui que ele não está se 

constituindo em um instrumento de construção da singularidade das escolas, visto 

que não encontrou, nas representações sociais dos conselheiros, referências aos 

pressupostos sócio-político-filosóficos que dariam a feição da escola; além disso, em 

sua maioria, as representações sobre o projeto ancoram-se no planejamento. O 

projeto, porém, indica um grande avanço quando verifica, consensualmente, que sua 

elaboração se deu de forma participativa. Participação essa que envolveu conflitos e 

negociações, resolvidas a partir de decisões majoritárias, indicando uma nova forma 

de organização escolar, que rejeita o seu caráter hierárquico, historicamente 

construído. Assim, a elaboração do projeto pedagógico constitui-se em um momento 

de aprendizagem democrática.  
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A pesquisa feita pela autora mostra que não há vinculação entre a autonomia 

e a desresponsabilização do poder público com a educação; ao contrário, a 

autonomia é relativa, exatamente porque as escolas não podem fugir ao que é 

determinado pelas diretrizes da política educacional municipal. Dessa forma, não se 

pode falar, ainda, de representações sociais do grupo conselheiro. 

Conclui que o projeto pedagógico vem contribuindo na construção da 

autonomia nas escolas, uma vez que leva a comunidade escolar a participar de seu 

planejamento. O projeto possibilita, assim, a organização do trabalho da escola 

vinculado à participação coletiva e instituindo ações democráticas no cotidiano 

escolar.  

Sobre os Conselhos de Escola das escolas do Estado de São Paulo pode-se 

dizer que sua natureza é de ordem deliberativa (além de ser órgão consultivo), 

presidido pelo Diretor de Escola; as convocações são feitas por escrito e devem 

conter a pauta dos assuntos que serão tratados. A mesma deve ser entregue aos 

membros, com o cuidado da verificação se os mesmos a receberam, em um tempo 

hábil (de pelo menos 48 horas antes da reunião). Pode haver a participação do 

aluno menor, com ressalva nos assuntos que, por força legal, sejam restritos aos 

que forem maiores: o professor só é obrigado a participar dentro do seu horário de 

trabalho; sempre que algum membro deixar de pertencer ao estabelecimento, o seu 

cargo deve ser preenchido pelo suplente; as decisões devem ser tomadas sempre 

pela maioria, respeitando-se os princípios e diretrizes da política educacional e a 

proposta pedagógica da escola; esse Conselho poderá elaborar seu próprio 

estatuto, sempre com a finalidade de dinamizar e facilitar sua atuação. 

Outro colegiado importante na vida da escola é a APM (Associação de Pais e 

Mestres). Sua legislação básica é o Decreto nº 12.983/78, regulamentado pela 

Resolução SE 25/79, Comunicado SE de 30/09/98 (que inclui o Manual de aplicação 

de Recursos para o Ensino, Comunicado CG 5, de 11/02/99, para atendimento do 

Decreto Federal nº 2.896/98, Comunicado SE de 21/04/99 e Comunicado SE de 

05/05/2000). Alterado pelo Decreto nº 50.756 de 03/05/2006, que modificou o artigo 

12, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º;  o artigo 14, parágrafos 1º, 2º, e 3º  e o artigo 

15. 

A APM é uma instituição auxiliar da escola, é uma associação civil, com 

personalidade jurídica própria, responsável pelos seus atos, desde que realizados 

dentro do âmbito escolar. É representada pelo seu Diretor Executivo. Este responde 
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pela Associação, até mesmo em juízo. A APM não se confunde com o Diretor de 

Escola. Entretanto, este é o presidente nato do seu Conselho Deliberativo e, nessa 

qualidade, bem como na qualidade de gestor da escola, tem o dever de zelar pelo 

bom andamento dos trabalhos da associação, observando seus funcionários, 

orientando seus membros e prestando colaboração sem, porém, assumir sozinho, 

funções que não lhe competem; os seus membros não podem receber qualquer tipo 

de remuneração; a APM deve ser registrada em cartório de títulos e documentos; 

devem sempre prestar contas à comunidade, expondo seus balancetes em local 

visível e de fácil acesso, assinados pelos membros do Conselho Fiscal, pelo Diretor 

Executivo e Gestor da Escola; a mesma não pode manter empregado sem registro; 

quando houver recursos financeiros poderá contratar serviços de contabilidade; seus 

conselheiros poderão ser conduzidos por três mandatos consecutivos, sendo que 

seus diretores só poderão ser reconduzidos por uma vez.  Se um membro da 

Diretoria faltar a três reuniões consecutivas, perderá seu mandato; a APM tem seu 

CNPJ próprio, tirado junto à Receita Federal, depois que suas atas de eleição de 

diretoria estiverem com firma reconhecida junto ao Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos; a APM não pode cobrar mensalidade de alunos, mas pode solicitar 

uma contribuição espontânea desde que a mesma não se vincule à matrícula ou 

freqüência dos alunos e o cargo de diretor financeiro deve sempre ser ocupado por 

um pai de aluno. 

Faz-se importante mencionar também o Grêmio Estudantil, através da 

Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos individuais e coletivos no Artº 5, 

parágrafo XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 

caráter paramilitar; parágrafo XVIII – a criação de associação e, na forma da lei, a de 

cooperativas independentes, da autorização, sendo vedada a interferência estatal 

em seu funcionamento; parágrafo XXI – as entidades associativas, quando 

expressamente autorizadas, tem legitimidade para representar seus filiados judicial 

ou extrajudicialmente. O Grêmio não pode ter a sua formação proibida e deve ser 

estimulada sua criação por parte da direção da escola; deve-se também criar 

condições para que os alunos se organizem. Alguns diretores de escola demonstram 

resistência à constituição do Grêmio alegando que o mesmo trará desordem para a 

escola; o Conselho de Escola tem a competência de divulgar a implantação dos 

grêmios. 
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Durante a realização dos Conselhos de Classe e Série, foco deste estudo, 

cujas reuniões devem ocorrer bimestralmente, deve haver ampla discussão sobre a 

sala de aula; os alunos listarão suas demandas que serão expostas livremente a 

professores, diretores e coordenadores. Estas discussões visam tornar o 

relacionamento professor/alunos menos impessoal e prepotente, reconhecendo que 

os alunos são capazes de discutir métodos, conteúdos e formas de relacionamentos, 

desde que bem orientados. 



35 

 

CAPÍTULO II 

QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

 

 
 
2.1 A construção do caminho da pesquisa 
 
 
 

Como já foi observado, após o regime militar e, principalmente com a 

promulgação da Constituição de 1988, vários movimentos se articularam para 

favorecer a participação da comunidade na escola pública. Dentro desses canais de 

participação, o Conselho de Classe e Série constituiu-se como um colegiado de 

caráter obrigatório.  

Para analisar o Conselho de Classe e Série, a metodologia utilizada foi a 

qualitativa, do tipo etnográfico, pois, esta faz uso das “técnicas que tradicionalmente 

são associadas à etnografia, ou seja, a observação participante, a entrevista 

intensiva e análise de documentos” (André, 1999, p.28). Na observação participante, 

ocorre uma interação com a situação estudada; as entrevistas possibilitam o  

aprofundamento de questões e o esclarecimento de problemas e, através dos 

documentos escolares e legais, pode-se contextualizar o fenômeno, completando as 

informações. O fato da abordagem qualitativa também ter como característica a 

ênfase no processo foi um fator determinante, pois este estudo enfoca os processos 

de formação do Conselho de Classe e Série da instituição estudada e a 

preocupação com os significados que envolveram seus participantes e as 

circunstâncias. 

Um dos aspectos que envolvem a política educacional dentro do contexto 

social da escola é o fato do Estado transferir para a sociedade civil as suas 

obrigações e para alguns estudiosos (Soares, 2000; Torres, 1999 e Corraggio, 2000) 

as estratégias usadas pelo Estado, ao envolver a população na gestão escolar, tem 

por objetivo complementar o papel que deveria ser por ele desempenhado. A partir 

do momento em que o Estado transfere para a comunidade e para a família a 

participação na gestão escolar (mais precisamente com maior atuação na gestão 
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financeira, onde ocorrem fatos desnecessários e tão comuns 2), diminui sua atuação 

na gestão pedagógica, na elaboração do Projeto Pedagógico da escola, ou seja, 

diminui sua intervenção nas questões educacionais. 

Os estudos de Bogdan e Biklen (1992) fizeram parte do suporte metodológico 

que orientou a coleta de dados. Ambos discutem as cinco características básicas 

que configuram a pesquisa qualitativa: 1 – O ambiente natural como fonte direta de 

dados e o pesquisador como principal instrumento (os problemas são estudados no 

ambiente em que ocorrem sem a manipulação do pesquisador); 2 – Dados coletados 

são descritivos (a pesquisa deve conter transcrições, depoimentos, fotografias, 

desenhos e deve-se estar atento para o maior número possível de informações; 

mesmo as questões mais simples devem ser consideradas); 3 – Preocupação com o 

processo em detrimento do produto (verificar como o problema se manifesta nas 

atividades, procedimentos e interações com o cotidiano); 4 – Atenção especial do 

pesquisador pelas coisas e pela vida das pessoas em foco (o cuidado que o 

pesquisador deve ter com relação aos dados dos participantes da pesquisa); 5 – 

Processo indutivo na coleta de dados.   

A opção por se realizar um estudo de caso deu-se pelo fato da escola 

investigada ter um valor em si mesma no que concerne à questão da relação 

escola/família. Trata-se de um estudo descritivo de uma unidade, com seus limites 

bem definidos, como aponta André (1995).  

O estudo de caso “qualitativo” ou “naturalista” encerra um grande potencial 

para conhecer e compreender melhor os problemas da escola e ao retratar o 

cotidiano escolar em toda sua riqueza, esse tipo de pesquisa oferece elementos 

preciosos para uma melhor compreensão do papel da escola e suas relações com 

outras instituições da sociedade, tendo aqui como prioridade, alunos e família. 

André e Ludke (1986) falam sobre as diferentes características do estudo de 

caso: 1 – visam a descobertas (mesmo com um referencial teórico rico, o 

pesquisador sempre estará buscando novas respostas e agregando novos 

elementos a sua pesquisa de acordo com aspectos que emergirão); 2 – 

“interpretação de contexto” (o pesquisador deve estar atento ao contexto do seu 

estudo, fazendo sempre uma relação com a situação estudada); 3 – retratação da 

realidade de forma completa e profunda (onde se enfatiza a complexidade natural 

                                                 
2 Na Associação de Pais e Mestres, por exemplo, é cobrado que os pais resolvam em que será 
utilizado determinado recurso que, na maioria das vezes, a escola já decidiu como ser gasto.  
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das situações, dando ênfase à inter-relação dos seus componentes); 4 – variedades  

de fontes de informações (observações em diferentes espaços, coletas de dados em 

momentos diferenciados e tipos de informantes variados); 5 – experiências vicárias e 

generalizações naturalísticas (o pesquisador utiliza-se de dados da pesquisa para 

relatar suas experiências vividas); 6 – representação dos diferentes e conflitantes 

pontos de vista (diferentes perspectivas sobre o assunto em estudo onde não existe 

uma verdade única e o pesquisador pode emitir conclusões); 7 – utilização das 

linguagens acessíveis (pode, dentro da pesquisa, utilizar-se de desenhos, 

fotografias, slides etc; deve-se ter a preocupação da clareza na transmissão das 

informações para o leitor).  

Diante destas características apontadas e como já foi mencionado, em se 

tratando de uma instituição escolar onde suas características são singulares, o 

estudo de caso como metodologia trouxe grandes contribuições para a realização 

desta pesquisa. 

Tal aspecto justifica, portanto, a opção pela realização de um estudo de caso 

de uma Escola Estadual do Município de São Bernardo do Campo, onde o Conselho 

de Classe e Série tem seu caráter na qualidade da participação da comunidade 

escolar, composta pelo conjunto de docentes, especialistas (coordenadores, diretor, 

vice), pessoal técnico-administrativo, pais ou responsáveis pelos educandos, 

educandos matriculados e com freqüência regular.   

Os instrumentos da pesquisa foram utilizados de acordo com os citados por 

André e Ludke (1986). Estes... 

 

 

...caracterizam o desenvolvimento do estudo de caso em três 
fases, sendo uma primeira aberta ou exploratória, a segunda 
mais sistemática em termos de coleta de dados e a terceira 
consistindo na análise e interpretação sistemáticas dos dados 
e na elaboração dos relatórios (p. 20). 

 

 

A pesquisa teve como sujeitos: diretor, vice-diretor, professores, funcionários, 

alunos e pais que fazem parte de uma escola pública estadual, localizada na 26ª 

Diretoria Regional de São Bernardo do Campo, São Paulo.  

Num primeiro momento, foram feitas observações em diferentes espaços e 

momentos, seguidas por um levantamento de dados da instituição (dados históricos 
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e estatísticos) e da proposta pedagógica. Num segundo momento, foram aplicados 

questionários e entrevistas com o gestor e seu vice, coordenadores, professores, 

funcionários, alunos, pais membros do Conselho de Escola, e também, foram 

realizados relatórios de campo, contendo observações das reuniões do Conselho da 

Escola.     

O estudo do Conselho de Classe e Série focalizou a quinta série do Ensino 

Fundamental. Dos 70 professores da escola, oito atuam nessa série. A entrevista 

semi-estruturada foi realizada com os oito professores. Dos 35 alunos dessa classe, 

foram entrevistados 15 alunos e seus representantes legais, que participam do 

Conselho de Classe e Série. Também foi entrevistada a equipe gestora composta 

por três componentes: diretor, coordenador e vice-diretor. Além das entrevistas 

individuais, houve participação em seis reuniões do Conselho de Classe e Série.  

Os dados foram colhidos entre julho de 2005 e agosto de 2006. Gestores e 

professores foram indagados sobre: o processo de implantação do Conselho; os 

obstáculos que eles vêem no seu funcionamento; qual o maior objetivo que eles têm 

para o Conselho; como vêem a participação dos pais, dos professores e dos alunos; 

como ou se eles detectam alguma relação entre as reuniões e, conseqüentemente, 

melhora nas salas de aula, na didática dos professores ou o fortalecimento da 

participação do aluno. Também lhes foi questionado sobre quais os seus crité rios 

acerca de um “bom Conselho”.  

Quanto aos pais, a investigação buscou saber como eles se sentem 

participando do Conselho; que finalidade tem o Conselho; como vêem a participação 

dos professores, diretores, vice-diretores, coordenador; como vêem as 

conseqüências das reuniões feitas e qual o funcionamento ideal de um Conselho.  

Para os alunos as questões foram feitas objetivando conhecer seus 

sentimentos quando participam das reuniões; que efeitos vêem após as reuniões; 

que finalidades eles acham que as reuniões têm.  

Sobre a dinâmica das reuniões, foram observadas as intervenções dos 

representantes dos diferentes segmentos quanto ao número de vezes; as relações 

entre fala/poder; os assuntos abordados; a freqüência de cada membro.  
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2.2 Conhecendo o contexto da escola 

 
 

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual do Município de São 

Bernardo do Campo, em um de seus bairros da periferia, vinculada à 26ª Diretoria 

Regional de São Bernardo do Campo. A escola influencia e é influenciada pela 

comunidade escolar que possui características muito próprias.  

Em 2002, foi realizada uma pesquisa sócio-econômica pela escola, anotações 

de observações e pesquisa de campo para diagnosticar a realidade escolar e a 

realidade de sua comunidade. Os dados foram colhidos através da participação nos 

encontros com direção, alunos e pais, nas realizações de reuniões ordinárias, 

extraordinárias e de eleição do Conselho de Escola, sempre partindo da observação 

e de conversas informais.  

A escola é formada em sua maioria por alunas, 51,7 %; já os alunos 

constituem 48,7 %. A pesquisa foi realizada com 1.559 alunos do Ensino 

Fundamental dessa Unidade Escolar, de um total de 1.806 alunos nos três períodos 

(manhã, tarde, noite); 45% destes alunos estão na idade de treze anos ou menos e 

19% com dezessete ou mais (sendo a maioria freqüentadora do período noturno). 

Os dados apresentados a seguir são resultados deste levantamento. 

 

• Quanto à questão étnica 42% responderam ser brancos; 8% negros; 43% 

mulatos ou pardos; 4% amarelos; 2% indígenas e 1% não respondeu. 

 
   Gráfico 1: Distribuição de alunos de acordo com as características de etnia. 
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Fonte: Projeto Pedagógico – 2003 da escola investigada 
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• Quase a totalidade dos alunos tem pais que não chegaram a concluir o Ensino 

Fundamental, perfazendo um total de 43%. Apenas 15% concluíram o Fundamental. 

8% não concluíram o Ensino Médio, 1% não concluiu o Ensino Superior, e 5% nunca 

freqüentaram uma escola. 

 
 
     Gráfico 2: Distribuição dos pais em relação a escolaridade. 
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Fonte: Projeto Pedagógico – 2003 da escola investigada 

 

 

• Segundo dados da escola, na questão da leitura dos pais, 21% nunca foram 

vistos lendo nada; livros foram lidos apenas por 20,4 %; 28,2%  lêem revistas, 24% 

lêem jornais e 5% lêem gibis. 

 
Gráfico 3: Levantamento sobre o nível de leitura dos pais. 
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Fonte: Projeto Pedagógico – 2003 da escola investigada 
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• Quanto aos bens materiais: 0,3% dos alunos não possuem banheiros em suas 

residências, 72,5% têm banheiro e 25,8 % possuem mais de um banheiro. Em 

relação à televisão, 2% não possuem TV em cores, 41% têm um e 54% possuem 

mais de um. Segundo estudo existente, as crianças ficam em média, quatro horas 

por dia em frente à TV. 

 
 Gráfico 4: Quantidade de televisores nas residências.  
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 Fonte: Projeto Pedagógico – 2003 da escola investigada 

 

 

• Quanto à exclusão digital, os dados são claros, 74% não possuem computador, 

15% possuem um e 1% possui mais de um. 

 
  Gráfico 5: Existência de computadores nas residências. 
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  Fonte: Projeto Pedagógico – 2003 da escola investigada 
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 Outros dados sobre os bens materiais são citados a seguir: 

Ø Videocassete não existe em 42% das casas, 48% possuem um e 4% têm 

mais de um.  

Ø Quanto aos bens de uso domésticos: 17% não possuem máquinas de 

lavar roupa, 70% possuem uma e em 7%, mais de uma (sendo que os 

mesmos consideram o tanquinho uma segunda máquina); aspirador de pó: 

67% não possuem, 21% possuem pelo menos um e 1% mais de um; freezer: 

56% não possuem, 31% possuem pelo menos um e 2% possuem mais de 

um. 

Ø Quanto ao telefone, a escola tem dificuldade de falar com seus alunos, 

pois 17% de seus alunos não possuem telefone; alguns só para recados; 62% 

possuem um telefone e 14% mais de um aparelho. 

Ø Carro é um bem que 56% dos alunos não possuem, 29% possuem um e 

4% mais de um. 

 

 

• Quanto ao número de pessoas que residem na mesma casa: em 3% moram 

duas pessoas; em 13% moram três pessoas; em 30% moram quatro pessoas; em 

27% moram cinco e 26% moram seis pessoas ou mais. Quanto a empregados 

domésticos, apenas 3% possuem um. 

 

 
Gráfico 6: Quantidade de pessoas residentes nos lares. 
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  Fonte: Projeto Pedagógico – 2003 da escola investigada 



43 

 

• Quanto à questão do emprego, a pesquisa mostra uma situação difícil: 52% 

trabalham com carteira assinada, portanto, com todos os direitos adquiridos pela 

legislação, outros 11% são autônomos, 12% trabalham na informalidade, 8% não 

possuem carteira assinada e 14% estão desempregados. Tais dados denotam como 

o bairro da escola pesquisada reflete fielmente a situação do país. 

 
  Gráfico 7: Distribuição dos pais em relação ao vínculo empregatício. 
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  Fonte: Projeto Pedagógico – 2003 da escola investigada. 

 

• A pesquisa mostra ainda que 89% dos alunos nunca deixaram de freqüentar a 

escola, 6% deixaram de freqüentar a escola por um ano, 2% por dois anos e 2% por 

três anos ou mais. 

 
  Gráfico 8: Distribuição da freqüência escolar dos alunos. 
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  Fonte: Projeto Pedagógico – 2003 da escola investigada 
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Atualmente, essa unidade escolar tem uma média de 30 alunos por série na 

fila de espera para estudar, que estão de mudança para esse bairro/região ou que 

pretendem voltar aos estudos.     

 

• Quanto ao aproveitamento escolar, 64% dos alunos nunca foram reprovados, 

21% repetiram uma vez, 10% repetiram duas vezes e 4% repetiram quatro vezes ou 

mais, portando, 38% foram reprovados pelo menos uma vez, 89% dos alunos nunca 

freqüentaram classes de aceleração, 8% freqüentaram por um ano e apenas 1% 

freqüentou por dois anos. 

 
 

 Gráfico 9: Aproveitamento escolar dos alunos. 
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  Fonte: Projeto Pedagógico – 2003 da escola investigada 

 

 

• Quanto à origem dos pais e mães, 19,1% nasceram em São Paulo, 18% 

nasceram no Ceará, 15,4% nasceram na Paraíba, 13,7% nasceram em Minas 

Gerais, 16% nasceram na Bahia, 8% nasceram em Pernambuco, 6%, 3,6% 

nasceram no Paraná, 1,4% nasceu no Maranhão, 1,1% nasceu no Sergipe, 1% 

nasceu no Rio Grande do Norte, 1% nasceu em Alagoas, 0,7% nasceu no Rio de 

Janeiro, 0,3% nasceu no Mato Grosso, 0,2% em Goiás, 0,2% nasceu no Espírito 

Santo, 0,1% nasceu em Tocantins, 0,1% nasceu em Santa Catarina e 0,1% nasceu 

em Portugal.  Portanto, 61,9% dos pais nasceram no Nordeste brasileiro; 33,7% 

nasceram na Região Sudeste; 3,7% nasceram na Região Sul e 0,6% na Região 

Centro-Oeste.  
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  Gráfico 10: Distribuição da regionalidade dos pais. 
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  Fonte: Projeto Pedagógico – 2003 da escola investigada 

 

 

O projeto pedagógico trouxe outros dados sobre a escola, que devem ser 

mencionados. Quanto ao seu espaço físico, a escola está assim distribuída: 16 

(dezesseis) salas de aula de alvenaria, destas uma é adaptada. As salas de aula de 

nº 1 e 2 medem 45 m², assim como as salas nº 3, nº 4 e nº 16 medem, 38m²; devido 

ao tamanho das mesmas as matrículas são fixadas no máximo ao número de 38 

alunos. Possui ainda: biblioteca, sala de informática, sala de vídeo, secretaria com 

banheiro, sala da direção, sala de vice-direção, sala de professores com cozinha e 

banheiro, sala adaptada para a coordenação, cozinha com dispensa e banheiro, 

refeitório, cantina escolar, pátio grande no piso inferior, quadra de esporte de 

tamanho reduzido, grande área livre ao redor da escola com área para 

estacionamento e 01 zeladoria. 

Os seus recursos materiais estão assim constituídos: 04 vídeos; 04 

televisores; 02 rádios gravadores com tocador de cds; 01 grafoscópio; 01 

retroprojetor; material de educação física (algumas bolas, corda e uma mesa de 

tênis); 01 antena parabólica; 01 duplicador álcool (mimeógrafo); 01câmara 

fotográfica Cânon Prima; 01 câmara fotográfica Yashica; 01 DVD Okê gradiente k32; 

01 filmadora JV; 01 guilhotina; 01 kit multimídia; 01 transponder; 01 tela de projeção; 

01 microfone Lê Som; 02 caixas de som amplificadas; 02 pedestais, Atlas 

geográficos; 01 carrinho para livros de biblioteca; 01 cavalete flip chart; régua de 

madeira; esquadro de madeira; 01 episcópio 110/220w; fitas de vídeo gravadas: 

língua portuguesa com 12, sistema imunológico com 2, história da humanidade com 
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10, matemática, o nascimento da vida, retrospectivas do Brasil, Globo 30; 01 

laboratório móvel de química; 01 módulo demonstrativo de geração de eletricidade; 

01 mural para o Conselho de Escola e para a APM; 01 quadro branco (sala de 

informática): 01 viagem elétrica história Brasil; 01 wap mini; 09 extintores; 01 filtro 

industrial; 02 racks; 01 bebedouro poligal e um adaptador para fita de vídeo JVC. 

Quanto aos recursos humanos: 71 professores, sendo 23 efetivos e 48 ACTs 

ou OFAs; 02 professores coordenadores; 02 vice-diretoras; diretor de escola; 03 

funcionários da secretaria; 03 inspetoras de alunos efetivas; 03 inspetoras 

contratadas pela APM; 04 funcionários para limpeza; 01 cozinheira; 01 merendeira; 

01 zeladora; 02 funcionários da cantina escolar e 02 funcionários contratados pela  

frente de trabalho (Programa de Assistência do Governo do Estado de São Paulo). 

A escola possui no seu entorno vários recursos para a comunidade. São eles: 

01 Centro de Convivência; 02 campos de futebol; 01 centro de cultura, 01 creche; 01 

posto policial; 02 escolas estaduais; 03 Escolas Municipais de Educação Básica 

(EMEBs); 01 Instituto de Palestra de Educação e Cultura; 03 Entidades Sociais 

(amigos do bairro, centro comunitário e serviços de apoio à crianças e idosos); 

restaurantes; comércio; igrejas e templos religiosos; indústrias e linhas de ônibus 

municipais e intermunicipais.    

Recursos da cidade que são parceiros da escola: Conselho Tutelar, Projeto 

Meninos e Meninas de Rua; Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e Centro de 

Formação Profissional “Padre Léo”.  

Recursos Financeiros: pela Associação de Pais e Mestres, (contribuição de 

pais para agilizar pequenas compras e pequenos reparos); Fundação de 

Desenvolvimento da Educação (recursos para manutenção predial, despesas 

miúdas e pagamento de 03 funcionários) e Fundação Nacional de Desenvolvimento 

e Educação/MEC (recursos para adquirir materiais permanentes e materiais de 

consumo). 

Também fazem parte destes documentos, relatórios escritos sobre como os 

alunos e professores se relacionam e se expressam no cotidiano escolar. Os alunos 

quase em toda sua maioria se expressam, através de pichações, riscos, desenhos, 

sinais colocados nas carteiras, cadeiras, mesas, paredes, portas e em outros móveis 

e compartimentos da escola. Nos documentos, estes comportamentos são avaliados 

como sendo provocados pela baixa-estima da comunidade escolar, pela distância 

entre o que a escola oferece e aquilo que os alunos esperam dela, pela falta de um 
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padrão estético dialogado e a discussão sobre o assunto. São ressaltados os 

poucos recursos financeiros e humanos colocados à disposição para a elaboração 

de um projeto permanente de recuperação e manutenção da escola pública. 

Ao referir-se aos objetivos, o Projeto Pedagógico reporta-se aos objetivos do 

sistema ao qual a escola está ligada. A exposição dos objetivos gerais refere-se ao 

propósito da escola, de forma coerente com justificativa, e tem como fonte os direitos 

sociais, as políticas nacionais e estaduais da educação e as prioridades 

estabelecidas com o conhecimento das necessidades da comunidade escolar como 

um todo. 

O projeto pedagógico retoma a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, LDB/ 9394/96, em seu título II, “Dos Princípios e Fins da Educacional 

Nacional” em seu artigo 2º que afirma: “A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Na verdade este artigo faz uma 

chamada para a família e para o Estado e também para a sociedade a qual tem a 

função e cabe a responsabilidade da educação e a preparação para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esta orientação deve fazer parte dos 

objetivos da escola. 

São destacados também no Projeto Pedagógico da Escola os princípios 

constantes no artigo 237 da Constituição do Estado de São Paulo onde consta: 

 

 
A educação ministrada com base nos princípios estabelecidos 
no artigo 205, seguintes da Constituição Federal e inspirada 
nos princípios da liberdade e solidariedade humana, tem por 
fim:  
 I – A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, 
do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que 
compõem a comunidade; 
II – O respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da 
pessoa humana; 
III – O fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade 
internacional; 
IV – o desenvolvimento integral da personalidade humana e a 
sua participação na obra do bem comum; 
V – o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos que lhe permitam 
utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, 
preservando-o; 
VI – a preservação, a difusão e expansão do patrimônio 
cultural; 
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VII – a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo 
de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a 
quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo; 
VIII – o desenvolvimento da capacidade de elaboração e 
reflexão crítica da realidade. 

 

 

Com bases nesses objetivos elencados, a escola elaborou seus próprios 

objetivos, conforme constam no Projeto Político Pedagógico de 2003 e que são 

mencionados na seqüência: 

 

 

I – elevar sistematicamente a qualidade de ensino oferecida 
aos educandos; 
II –  formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; 
III – promover a integração escola-comunidade; 
IV – proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao 
ensino; 
V – estimular em seus alunos a participação bem como a 
atuação solidária junto à comunidade; 
VI – estimular a formação integral do ser humano. 

 

 

Os objetivos específicos representam os desdobramentos do objetivo geral, 

tendo em vista a construção de uma proposta essencialmente voltada para os 

direitos, interesses e necessidades do aluno. São eles: 

 

 

• Levar os alunos a lerem e interpretarem textos; 
• Possibilitar a crítica através da reflexão e ação, formando, 
assim, o cidadão crítico e participativo na escola, no bairro e na 
sociedade, criando para isso condições para o aluno refletir 
sobre o seu papel como sujeito de sua ação, contribuindo para 
a transformação do indivíduo e da sociedade; 
• Resgatar o desejo pelo conhecimento; 
• Levar o aluno a participar coletivamente das ações do meio 
facilitando sua transformação e de tudo a sua volta; 
• Construir e reconstruir mecanismos democráticos dentro e 
fora da escola; 
• Resgatar, valorizar, preservar e divulgar a memória nacional 
em primeiro lugar e (depois) a de outros povos; 
• Resgatar e valorizar a própria história, aflorando, assim, a sua 
identidade; 
• Melhorar a convivência dentro da escola, com os pais e com 
os demais membros da comunidade promovendo a discussão 
sobre os conflitos e criando mecanismos para a melhora dessa 
convivência; 
• Trazer a comunidade para a escola, para participar na 
proposição, elaboração e execução dos projetos.  
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     Foram colocadas como metas: 

 

 

• Diminuição dos casos de violência e indisciplina; 
• Melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem;  
• Reduzir o número de faltas de alunos e professores; 
• Implementar (e reivindicar) uma política de formação 
permanente; 
• Melhorar o processo de integração escola-comunidade. 

 

 

Na sala da direção, existe um quadro onde estas metas estão afixadas. Ao 

ser questionado sobre isto, o diretor informou que todas as metas deverão ser 

cumpridas num prazo, por ele determinado, de dez anos, e que o quadro tem a 

função de lembrá-lo constantemente disso. 

Quanto aos princípios educacionais e filosóficos que orientam o Projeto 

Pedagógico, estes são retomados no artigo 2.º da Lei nº 9.394/96: “A educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de 

solidariedade humana” e o artigo 3º da mesma lei que dispõe:  

 

 

O ensino será ministrado, com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 
cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
III - o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - o respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - (...). 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII -(...). 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei 
e da legislação do sistema de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extra-escolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais. 

 

 

A partir desses princípios, a escola estabeleceu os seus objetivos que devem 

regular as relações, atividades escolares e todo o processo educacional, dentro dos 

conceitos éticos e epistemológicos. A escola tem como proposta posterior um 

aprofundamento nestes conceitos. 
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Sobre a concepção do ser humano, segundo o texto, considera-se necessária 

a construção de uma sociedade democrática, justa, solidária, igualitária e ética, com 

seres humanos com essas mesmas qualidades, sujeitos da sua própria história e 

desta sociedade, na qual estão inseridos. 

Fazendo uma análise entre o Projeto Pedagógico da escola estudada e as 

Propostas Pedagógicas de outras instituições que seguem as orientações da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, existe uma diferença em seu 

formato e principalmente no seu conteúdo. Nos Projetos Pedagógicos de outras 

instituições seguem-se criteriosamente as determinações dos índices. Como 

exemplo, observa-se o item IV – A construção da Proposta Pedagógica: 

 

 

Ø O que queremos? 
Formar homens que cooperem uns com os outros, conscientes 
da sociedade em que vivem, que compreendam o ambiente 
natural, o sistema político, a tecnologia, artes e valores que vão 
ao encontro dos interesses da sociedade fortalecendo os 
vínculos familiares. Criar condições de competitividade no 
campo do trabalho, através do conhecimento adquirido durante 
toda a vida escolar do aluno, que ele seja capaz de transformar 
seus conhecimentos em novos conhecimentos, aplicando-os 
no seu dia-a-dia. 
Ø Que temos? 
Ø Como faremos? 
Ø Por quê? Para quê? Para conseguirmos atingir os objetivos 
gerais da Unidade Escolar proporcionando também aos alunos 
o direito à educação. 

 

 

A escola investigada também segue a proposta da Secretaria da Educação, 

mas a sua Proposta Pedagógica se diferencia a partir da própria capa. Nela lê-se: 

Projeto Pedagógico; na contra-capa há introdução detalhada sobre a comunidade 

que recebe em suas salas; a gestão democrática está vinculada à qualidade da 

educação, à democratização dos saberes, ao respeito às identidades; comprometida 

com o desenvolvimento das pessoas, com a formação de lideranças e a 

consolidação de uma cultura democrática. 

Sua proposta pedagógica traz também um resgate histórico e justifica sobre 

como serão constituídos os momentos de construção desta gestão democrática, cita 

a preocupação com as classes populares e sua tomada de consciência na 

construção de uma sociedade melhor. Para conhecer a realidade da escola e da 
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comunidade, foi feito um censo sobre a realidade socioeconômica e cultural da 

clientela atendida, e uma análise destes dados, como parte do procedimento usual, 

através de gráficos, como visto no item 2.2 deste estudo “Conhecendo o contexto da 

escola”.  

Depois deste resgate foi elaborada uma lista dos problemas da escola como 

seguem: capítulo  II – Objetivos da escola e os objetivos específicos; III – Meta; IV – 

Princípios educacionais e Filosóficos que orientam o Projeto Pedagógico, em que 

constam além dos princípios gerais da educação, os princípios da escola que:  

 

 
...devem regular as relações, atividades escolares e todo o 
processo educacional como um todo: Éticos, Epistemológicos, 
Democráticos, Liberdade, Igualdade, Inclusão, Humanismo, 
Autonomia, Emancipação, Dialógicos, Diversidades (PP – 
2003, p. 9). 

 

 

Grande número das escolas estaduais constroem seu Projeto Pedagógico em 

linhas filosóficas opostas, umas seguem uma linha mais tecnocrata e outras, como a 

escola estudada seguem uma linha sócio-político-filosófica, e subscrevem como 

principais objetivos da escola: “elevar sistematicamente a qualidade de ensino 

oferecida aos educandos; formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; 

promover a integração escola-comunidade e proporcionar um ambiente favorável ao 

estudo e ao ensino” (PP – 2003, p.7), entre outros. 

  

 

 

2.3 Os Conselhos de Classe e Série 

 

 

2.3.1 Composição e finalidades 

 

 

Os Conselhos de Classe e Série são parte integrante do Regimento Escolar 

regulamentado pelo Decreto 10.623/77 e Decreto 11.625/78, em que estão contidas 

as orientações sobre sua composição e atribuições. São compostos pelo diretor de 
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escola como presidente, integrado pelo coordenador pedagógico, orientador 

educacional  e pelos professores da mesma série (esta composição ainda persiste 

em algumas escolas principalmente de 1ª a 4ª séries). Com o Parecer 67/98, 

ocorreram algumas mudanças no art. 21. Este cita que: “Os Conselhos de Classe e 

Série serão constituídos por todos os professores da mesma classe ou série e 

contarão com a participação de alunos de cada classe, independentemente de sua 

idade”. Sua composição, natureza e atribuições serão dispostas de acordo com o 

Regimento Escolar.  

 

 

2.3.2. Orientações dos órgãos superiores 

 

 

O Conselho de Classe e Série, órgão de natureza deliberativa, tem como 

finalidade deliberar acerca da avaliação discente, resolvendo questões sobre o 

rendimento dos alunos, sobre o comportamento, sobre promoção e reprovação e 

outras medidas relacionadas à melhoria da qualidade dos serviços educacionais e o 

melhor desempenho dos alunos. 

Estes dados sobre orientações constam tanto nos documentos contidos no 

Decreto nº 10.623/77, em seu art. 29, quanto no Decreto nº 11.625/78, em seu art. 

27.  As atribuições dos Conselhos de Classe e Série são as mesmas e tratam da 

aprendizagem, do aproveitamento, da avaliação e do encaminhamento dos alunos 

com dificuldades, na busca de soluções para os problemas diagnosticados sendo 

alterados pelo Parecer nº 67/98. 

Os Conselhos de Classe e Série têm as seguintes atribuições: 

 

 

 I – avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados 
de aprendizagem relativos aos diferentes componentes 
curriculares: 
a) Analisando os padrões de avaliação utilizados; 
b) Identificando os alunos de aproveitamento insuficiente; 
c) Identificando as causas do aproveitamento insuficiente; 
d) Coletando e utilizando informações sobre as necessidades, 
interesses e aptidões dos alunos; 
e) Elaborando a programação das atividades de recuperação, 
de aproveitamento e de compensação de ausências; 
 II – avaliar a conduta da classe: 
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a) Confrontando o relacionamento da classe com os 
diferentes professores; 
b) Identificando os alunos de ajustamento insatisfatório à 
situação da classe e da escola; 
c) Propondo medidas que visem ao melhor ajustamento do 
aluno; 
III – decidir sobre a promoção do aluno: 
a) Determinando o conceito final nos casos de discrepância 
entre as menções finais e bimestrais emitidas pelo professor; 
b) Determinando retenção ou acesso a estudos de 
recuperação, ao final do ano letivo, dos alunos cujas menções 
indiquem aproveitamento inferior no mínimo exigido; 
c) Julgando a oportunidade e conveniência de proporcionar 
ao aluno, no decorrer do ano letivo, atividades à compensação 
de ausência; 
d) Homologando o conceito definitivo dos alunos submetidos  
a estudos de recuperação final; 
e) Opinando sobre os recursos relativos à verificação do 
rendimento escolar, interpostos por alunos ou seus 
responsáveis. 

 

 

O artigo 30 dispõe que “Os Conselhos de Série e os Conselhos de Classe 

devem reunir-se, ordinariamente , pelo menos, uma vez por bimestre ou quando 

convocados pelo diretor”. 

O Parecer nº 67/98, aprovado em 18/03/98, trata da versão final das Normas 

Regimentais Básicas para as Escolas Estaduais e traz em seu bojo algumas 

mudanças significativas em seu caráter metodológico.  

 

 

É apresentado como um trabalho coletivo e participativo, pois 
envolveu representantes de vários setores da educação, bem 
como dos novos mecanismos instituídos pela LDB, que 
confirmam a importância da gestão escolar democrática, 
fortalecida sua autonomia e compromissada com a elevação 
do padrão de qualidade de ensino oferecido à população 
escolar (p. 1) 

 
 
 

O mesmo foi construído a partir de sugestões de diferentes órgãos da 

Educação como Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São 

Paulo (COGESP) e Coordenaria do Ensino do Interior (CEI), pelas várias Delegacias 

de Ensino, por vários Conselheiros, pelo Senai/SP e pelas Entidades: União de 

Diretores do Magistério Oficial do Estado de São Paulo (UDEMO), Sindicato de 

Supervisores do Magistério do Estado de São Paulo (APASE), Centro do 

Professorado Paulista (CPP), Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado 
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de São Paulo (APEOESP) e Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação 

(AFUSE). 

A Seção II – que trata dos Conselhos de Classe e Série retrata uma nova 

versão voltada para um trabalho coletivo e uma gestão mais participativa de acordo 

com o que segue: 

 

 Artigo 20 – Os Conselhos de Classe e Série, enquanto 
colegiados responsáveis pelo processo coletivo de 
acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, 
organizar-se-ão de forma a: 
a. Possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, 
entre turnos e entre séries e turmas; 
b. Propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino 
e aprendizagem; 
c. Favorecer a integração e seqüência dos conteúdos 
curriculares de cada série/classe; 
d. Orientar os processos de gestão do ensino. 
Como mencionado anteriormente, o seu artigo 21 inova 
quando trata da participação do aluno na sua composição: 
 Artigo 21 – Os Conselhos de Classe e Série serão constituídos 
por todos os professores da mesma série e contarão com a 
participação de alunos de cada classe, independentemente de 
sua idade. 
 Artigo 22 – Os Conselhos de Classe e Série deverão se reunir, 
ordinariamente, uma vez por bimestre ou quando convocados 
pelo diretor. 
 Artigo 23 – O regimento escolar disporá sobre a composição, 
natureza e atribuições dos Conselhos de Classe e Série. 

 

 

A legislação citada em seu artigo 21 menciona a “participação de alunos de 

cada série independente da idade”. Na escola investigada e em algumas escolas da 

Rede de Ensino de São Bernardo do Campo, esta prática já vem ocorrendo, o que 

tem garantido um maior acompanhamento do processo pedagógico do aluno, 

principalmente no que concerne à avaliação de desempenho. Algumas escolas 

inovaram além da legislação, pois incluíram a presença dos pais, como é o caso da 

escola pesquisada. Também em seu artigo 20, essa Lei inova quando diz que os 

Conselhos de Classe e Série devem: “possibilitar a inter-relação entre profissionais e 

alunos, entre turnos e entre séries e turmas; propiciar o debate permanente sobre o 

processo de ensino e de aprendizagem; (...); orientar o processo de gestão do 

ensino”. Estes avanços quando realmente são colocados em prática no Conselho de 

Classe e Série da escola, ampliam a participação e favorecem o crescimento sócio-

político-ducacional.  
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CAPÍTULO III 

OS CONSELHOS DE CLASSE E SÉRIE NA ESCOLA ESTADUAL 

 

 

 
 
3.1 Os Conselhos de Classe e Série no Regimento Escolar 
 
 
 

Foi realizada uma consulta nos documentos da Escola, dos quais faz parte o 

Regimento Escolar. Mas como já citado no capítulo anterior, após 2002, com a 

chegada da nova direção à escola, esta passou por uma reformulação no seu 

Projeto Pedagógico, sendo que, dentro das ações coletivas da administração, que 

tinham como meta a construção de uma escola realmente democrática, deu-se 

prioridade à participação dos funcionários nas reuniões e às eleições diretas para o 

Conselho de Escola com a participação efetiva dos segmentos: pais, alunos, 

professores, funcionários e especialistas de educação.       

Mesmo que estas orientações quanto à formação dos Conselhos de Escola já 

constem de legislações de 1985, as escolas montam os seus Conselhos não 

seguindo estas normas, mas sim, escolhem o professor recém-chegado à escola, o 

pai que pouco comparece, ou mesmo o aluno que tem pouca representatividade 

junto aos seus pares. 

Essas mudanças foram ocorrendo de forma constante e gradual, e após dois 

anos de caminhar, foi instituído o Conselho de Classe e Série, ou seja, a cada 

bimestre, alunos, pais, professores e equipe pedagógica das diferentes turmas se 

reúnem para avaliar e discutir o processo de ensino-aprendizagem, bem como 

outros aspectos da escola. Nestes conselhos, todos têm vez e voz, sendo 

respeitadas as falas e opiniões; juntos todos os segmentos discutem os 

encaminhamentos pedagógicos e administrativos da escola. 

 

 

3.2 Estrutura e funcionamento 

 

O Conselho de Classe, Série e Termo ocorre ao final de cada bimestre; 

durante quinze dias a escola tem sua rotina alterada de forma a facilitar a realização 
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dos Conselhos e também a realização das aulas. Tais procedimentos dividem-se por 

período: em uma semana, é realizado no período da manhã; em outra à tarde e na 

terceira semana, no período da noite. Durante a realização do Conselho, os demais 

alunos continuam com atividades em sala de aula, sob a responsabilidade de 

professores, aluno monitor e supervisão de alguns funcionários da escola. O 

Conselho conta com a presença de todos os alunos da classe, pais, professores, 

Coordenador, Vice-Diretor e Diretor da Escola. É um momento para análise dos 

avanços dos alunos, do desempenho dos professores e da equipe escolar. O Diretor 

é o mediador e tem a missão de conduzir a reunião de Conselho de forma 

democrática, usando sempre o bom senso para resolver situações de conflito que 

possam surgir, não perdendo de vista o resgate da auto-estima dos alunos. É 

necessário que todos os envolvidos estejam conscientes de que a escola deve ser 

espaço de ensinar e aprender. 

É formulada uma pauta, construída a partir do diálogo entre direção, 

coordenação e professores, constando calendário, pauta, preparação do portifólio 

(pasta que contém todos os trabalhos realizados pelo aluno durante o bimestre), dia, 

hora e local da realização do Conselho. Os professores são convocados através dos 

livros próprios para esse fim; os pais, através de um calendário, entregue no início 

do ano e avisos nos muros da escola; os alunos, através de bilhetes enviados 

próximo às reuniões. São elencadas algumas séries que o Conselho irá atender. 

Numa sala específica, os professores se colocam na frente dos alunos e pais. Na 

lousa é escrito o que foi trabalhado durante o bimestre (objetivos, conteúdos, 

metodologia e os critérios de avaliação). Os professores dirigem-se às salas de 

reuniões com os portifólios dos alunos, contendo todas as atividades realizadas 

pelos mesmos.  Há um respeito quanto ao horário, tanto por parte dos professores, 

como dos pais e do grupo gestor. Existem alguns pais que querem sair antes do 

término do Conselho, devido ao trabalho ou a outros compromissos, mas no geral, a 

grande maioria permanece até o final. 

No início do Projeto Piloto, a duração de cada Conselho era de três horas, 

mas houve uma diminuição desse tempo, já que na primeira reunião do Conselho, o 

diretor explica para os pais e alunos a organicidade de todos os outros Conselhos 

que acontecerão durante o ano. Nessa ocasião, é explicado para pais e alunos que 

o Conselho de Classe e Série não é um local de embate entre professores, alunos e 

pais e sim, uma construção dos caminhos que deverão ser traçados para que o 
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aluno melhore o seu desempenho pedagógico e corrija algumas falhas que 

eventualmente possam estar acontecendo no processo ensino-aprendizagem. 

O diretor comenta: “O caminho da fala dos pais só se aprende ao caminhar. 

Ou seja, o exercício da fala seria a construção da autonomia através do exercício da 

participação”.3 

No início da reunião, o diretor faz uma breve apresentação dos professores e 

dos trabalhos desenvolvidos pelos mesmos durante o bimestre; os professores falam 

do rendimento da sala como um todo. Depois que os alunos tomam ciência do seu 

rendimento, existe um momento em que é dada a oportunidade para que 

manifestem suas opiniões, reivindiquem seus direitos quanto às condições de 

aprendizagem, se são agredidos física ou verbalmente por alguém da escola. Nesse 

momento, pais e alunos podem fazer qualquer comentário sobre a escola, direção e 

professores. 

A seguir, cada classe, através de alguns alunos e pais, apresentam 

reivindicações para a melhoria do trabalho no próximo bimestre, tanto por parte dos 

filhos como dos professores. Sempre no final das reuniões são oferecidos para 

alunos e pais diferentes instrumentos de avaliação (em anexo), auto -avaliação do 

aluno, avaliação da escola pelo aluno e pelo pai. 

Depois dos Conselhos, o diretor realiza uma avaliação com os professores, 

coordenadores e vice-diretor, e quando existe algo que não pode ser adiado, o 

diretor coloca os procedimentos e reivindicações em ação. 

 

 

3.3 O Conselho de Classe e Série: a teoria e a prática. 

 

 

Dando início à análise dos dados que fundamentam a presente pesquisa, faz-

se necessário um resgate dos motivos que deram origem à mesma. A escolha desta 

escola deu-se devido a projetos de participação da comunidade que a mesma vem 

desenvolvendo de acordo com informações colhidas junto à Diretoria de Ensino, à 

qual a escola está vinculada. A primeira ação desenvolvida pela escola depois de 

dois anos de discussão com todos os envolvidos na mesma foi à inclusão de todos 

                                                 
3  Esta fala ocorreu durante uma conversa informal entre mim e o diretor da escola estudada antes da 
realização de um Conselho de Classe e Série do dia 31 de outubro de 2006. 
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os funcionários nas decisões administrativas e pedagógicas; a segunda, a indicação 

da Comissão Eleitoral para a implantação do Conselho de Escola (com a 

participação efetiva de todos os segmentos: pais, alunos, professores, funcionários e 

especialistas da educação). Foram realizadas diversas reuniões, inclusive aos 

sábados, e nestas reuniões eram traçadas as metas administrativas e educacionais 

que a escola deveria estabelecer para realmente criar uma gestão democrática 

comprometida com uma efetiva participação da comunidade.  

Além das reuniões da APM (Associação de Pais e Mestres), de HTPC 

(Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo) e do Grêmio Estudantil, também ficou 

estabelecido que a escola daria início à implantação do Conselho de Classe e Série, 

como mais um espaço coletivo, sendo responsável pelas mudanças e pela 

implementação das diretrizes educacionais. “Por isso, o planejamento em educação 

só faz sentido, quando elaborado a partir das relações mais fundamentais da escola, 

as relações da sala de aula” (PP, 2003/2006, p.1). Esta citação vem referendar as 

recomendações do Parecer CEE nº 67/98, em seu artigo 20, quando recomenda 

que:  

 

 
Os conselhos de classe e série, enquanto colegiados 
responsáveis pelo processo coletivo de acompanhamento e 
avaliação do ensino e da aprendizagem, organizar-se-ão de 
forma a: possibilitar a integração entre profissionais e alunos 
(...); propiciar o debate entre o processo de ensino e 
aprendizagem; favorecer a integração e seqüência dos 
conteúdos curriculares (...) e orientar o processo e gestão do 
ensino. 

 

 

Diante de tal constatação, deu-se início ao trabalho de pesquisa de um estudo 

de caso de natureza qualitativa etnográfica, pois se pretendeu descrever um sistema 

de significados culturais de um determinado grupo (Spredley, apud André e 

Ludke,1986), tendo como autores de base Bogdan e Biklen (1992) na orientação da 

coleta de dados; André e Ludke (1986) no estudo de caso aberto e exploratório;  a 

sistemática de coleta de dados e as contribuições de Szymansky (2001) na análise 

das entrevistas.  
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Em minha4 primeira visita à escola, fui recebida pelo diretor que se mostrou 

muito prestativo e aberto à realização da pesquisa. Na primeira conversa comigo, 

mencionou que o Conselho de Classe e Série ainda estava em processo, ou melhor, 

estruturando-se, mas que já contabilizava um caminho percorrido de dois anos. 

Acrescentou ainda que este caminho só se aprende com o exercício do caminhar, 

através do exercício da fala e da participação que levaria à construção da autonomia 

política e pedagógica da escola.  

Fiz um passeio pela escola para conhecer a sua estrutura física, constatando 

que, como a maioria das Escolas Estaduais, sua aparência não é muito agradável; 

na sua parte externa, existem algumas pichações, reflexos do não reconhecimento 

da sociedade, quanto ao pertencimento dos espaços públicos. Percebi, entretanto, 

que um pequeno espaço da parede externa é usado para informar aos pais sobre as 

reuniões que acontecerão durante o ano (mais uma estratégia da escola para 

chamar a comunidade a participar de seus eventos). Como também é característica 

comum de todas as escolas, a mesma é cercada por muros altos e portões de ferro 

que são abertos para a entrada e saída dos alunos, não tendo sido observados, 

nestes referidos eventos, nenhum dificultador do acesso dos alunos ou da 

comunidade à escola.  

Como já citado, algumas pessoas que não freqüentam a escola, ou mesmo 

que a freqüentam, não a sentem como sua e não desenvolvem, portanto, o hábito do 

cuidar.  

Na parte interna, existem dois pavimentos, um inferior onde consta a sala da 

direção, secretaria, sala de informática, um pátio coberto que dá acesso ao refeitório 

e à biblioteca (que se encontra parcialmente desativada por falta de funcionário ou 

pessoa que queira prestar tal serviço), mas segundo o testemunho de alguns alunos, 

ela costuma, mesmo que precariamente, ser utilizada para algumas pesquisas. 

Outro detalhe é um espaço rebaixado utilizado pelo professor de educação física 

para realizar suas aulas, como pelos alunos durante os intervalos. 

Na parte superior, ficam as salas de aula: a da vice-direção; dos professores 

e a de reuniões. Tanto nos corredores, quanto nas salas de aula, existem algumas 

pichações, mas são poucas, e segundo o combinado nos Conselhos de Classe e 

                                                 
4 A partir deste momento do estudo, remeto-me à primeira pessoa, objetivando a descrição dos fatos 
de forma mais real. 
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Série, os próprios alunos devem tomar as devidas providências para apagar e deixar 

limpas as paredes. 

A coleta de dados teve início com a utilização da investigação qualitativa, 

quanto aos níveis e graus de participação, abordada por Bogdan e Biklen (1992) em 

seus estudos nos quais os mesmos afirmam: “apesar das diferenças, todas estas 

investigações caem na rubrica da investigação qualitativa” (p.47). 

Estes autores descrevem cinco características de pesquisa qualitativa que 

foram consideradas neste estudo, conforme se demonstra a seguir. 

Primeira, na investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente 

natural em que constitui o investigador como instrumento principal. Em todos os 

momentos da investigação, busquei estar presente na investigação dos documentos, 

na realização das reuniões dos Conselhos, durante as entrevistas gravadas e até 

quando as mesmas foram conduzidas através de anotações em blocos, mas 

principalmente, no contato direto com a direção, professores, alunos e pais. Nas 

visitas foram feitas observações que subsidiaram e acrescentaram informações para 

a produção do trabalho e para a coleta de dados. Como aponta Bogdan e Biklen 

(1992): “Os investigadores qualitativos freqüentam os locais de estudo porque se 

preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor 

compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência” (p. 

48).  

Segunda, a investigação qualitativa é descritiva.  Este estudo não poderia ser 

conduzido de forma diferente, pois uma de suas características foi desvelar o que 

cada segmento pensa e como interage dentro do Conselho de Classe e Série. A 

descrição de parte dos encontros que participei durante os Conselhos retratou como 

os mesmos são conduzidos pelos gestores, através do diálogo e como se deu a 

construção da participação ou não participação dos segmentos dos alunos e pais. 

Os dados foram analisados em todos os seus detalhes, respeitando-se o máximo 

possível a sua autenticidade. Durante a escrita dos dados, constatei que as 

respostas escritas de alunos, de pais e professores é que deram as elucidações 

sobre o que realmente representa, dentro da instituição escolar, o Conselho de 

Classe e Série. Ao analisar todos os pequenos detalhes, desde a arrumação da sala 

para a reunião, até a disposição das carteiras, percebi a participação interessada 

tanto dos pais, quanto dos professores. 
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Terceira, os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do 

que simplesmente pelos resultados ou produtos. Durante o trabalho, foi investigado 

todo o seu processo de implementação, de como foi pensado pelos gestores e 

professores e de como foi conduzido para que a comunidade escolar tivesse a sua 

participação; se este procedimento tem auxiliado na gestão da escola, se facilitou a 

integração entre a família e a escola. Buscou-se, através da investigação qualitativa, 

demonstrar como as expectativas, atividades e procedimentos, discutidos durante as 

reuniões de Conselhos, podem transformar-se em ações de mudanças no cotidiano 

da escola. 

Quarta, os investigadores qualitativos tendem a analisar seus dados de forma 

indutiva, várias hipóteses foram surgindo durante a realização da coleta de dados. 

No início, apenas com os relatórios escritos, houve uma certa insegurança se 

realmente a pesquisa conseguiria chegar a ser concluída de modo que desse 

algumas respostas ao problema estudado, mas com os encontros e participação nas 

reuniões, as dúvidas foram sendo esclarecidas, voltando o foco às questões mais 

importantes para o trabalho. 

A quinta característica da investigação qualitativa, segundo Bogdan e Biklen 

(1992), diz que o significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Assim, 

durante toda a investigação procurei descobrir qual a importância do Conselho para 

os diferentes segmentos e como foi para a direção a sua implantação. O que 

representa para os professores este momento de participação, o enfrentamento de 

pais e alunos, suas expectativas sobre o desdobramento deste espaço para seu 

trabalho pedagógico e como o mesmo servirá para melhorar a qualidade da 

participação da família dentro do espaço escolar.Toda esta aprendizagem sobre as 

perspectivas dos integrantes da escola irá contribuir para esclarecer sobre as 

dinâmicas internas que permeiam o Conselho de Classe e Série. Este procedimento 

deu ênfase a uma das principais características dos investigadores da pesquisa 

qualitativa – o de questionar o seu objeto de estudo, quanto ao que experimentam, 

interpretam e como estruturam o mundo social em que vivem.   

Também como fundamentação na pesquisa qualidade, recorri à teoria de 

André e Ludke (1986) quando citam que “para se realizar uma pesquisa é preciso 

promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre 

determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele” (p. 1). 
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A pesquisa sobre os Conselhos de Classe e Série, como um dos mecanismos 

de participação da comunidade na escola, tem caráter singular, devido ao seu valor, 

tanto na questão educacional, por lidar com a questão de aprendizagem, como na 

de avaliação.  

Como se trata de um estudo de caso de natureza etnográfica foram levados 

em conta, os estudos teóricos de André e Ludke (1986), quando concluem que: “o 

estudo de caso ”qualitativo” ou “naturalista” encerra um grande potencial para 

conhecer e compreender melhor os problemas da escola. Ao retratar o cotidiano 

escolar em toda a sua riqueza, esse tipo de pesquisa oferece elementos preciosos 

para uma melhor compreensão do papel da escola e suas relações com outras 

instituições da sociedade. E para tanto, este estudo deve ser bem delimitado e 

destacar um assunto em particular da escola que é o Conselho de Classe e Série.   

Dando início à coleta dos dados, optei como primeira estratégia pela 

observação, desde a parte estrutural do prédio, já citada anteriormente, a forma de 

movimentação de alunos e professores, até a realização do Conselho propriamente 

dito. O preparo para realização do Conselho tem como antecedente uma reunião 

feita pelo diretor da escola que monta uma agenda, é marcado dia, hora e local da 

realização do Conselho de Classe e Série, em seguida é entregue para os alunos 

bilhetes que contêm as informações sobre quando os mesmos estarão acontecendo. 

Importante salientar que os pais, no início do ano, recebem uma pauta onde 

constam todos os eventos da escola, sejam pedagógico (reuniões de Conselhos de 

Classe, HTPC e reuniões de Conselhos de Escola) ou administrativo (providências 

administrativas e financeiras da instituição). 

Como o foco desta pesquisa é o Conselho de Classe e Série, meu primeiro 

contato na escola, em uma dessas reuniões, foi a observação em uma das turmas, 

mesmo não sendo esta a que se investigaria. 

Minha observação inicial de reunião de Conselho de Classe e Série 

aconteceu numa turma de 8ª série de recuperação de ciclo (são turmas de alunos 

que ficaram retidos em algum ciclo dos seus estudos e são formadas turmas 

menores para auxiliar esses alunos para que os mesmos não sejam retidos). Essa 

reunião contava com a presença do diretor, do coordenador pedagógico, oito 

professores, 14 pais e 14 alunos. No início da reunião, o professor coordenador 

comentou que naquele dia eu não conseguiria obter muitos resultados na minha 
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observação, pois, tratava-se de uma turma atípica, uma 8ª série de recuperação de 

ciclo.  

Os pais estavam sentados junto aos filhos, recebiam seus trabalhos e os 

professores conversavam com os pais, explicando como os mesmos estavam em 

relação ao aproveitamento escolar. Na lousa estava escrito o que os professores 

haviam trabalhado durante o bimestre: conteúdos, objetivos, metodologia e 

avaliação. Depois da explicação de todos os professores sobre o que tinham 

trabalhado, como esse trabalho tinha ocorrido e a forma como os alunos assimilaram 

os conteúdos, os mesmos começaram a falar individualmente com cada pai em 

relação ao seu filho; foi tratado sobre lições, trabalhos e ocorrências disciplinares e 

foi falado o que os mesmos poderiam apresentar como defesa. 

Em seguida o diretor começou a falar sobre o perfil da classe e principalmente 

do filho cujo pai não comparece às reuniões.”Não se sabe por que este pai não vem, 

já que recebeu todas as informações e convites sobre a realização desta reunião”. 

Logo após, acrescenta que será discutido principalmente o objetivo da reunião de 

Conselho de Classe e Série: tentar resolver os problemas da classe com relação ao 

comportamento (indisciplina), boletim de ocorrência, processo interno, aluno que vai 

para o juiz para cumprir boletim de ocorrência; alguns alunos não ficarão mais na 

escola, esta buscará vagas em outra unidade. Falou que estavam faltando dois 

professores, pois estavam doentes e outro que estava de licença prêmio. O diretor 

também comenta que a escola está sendo pintada e que, caso o aluno seja 

encontrado pichando as paredes, será chamado o aluno e seu responsável para 

resolver seus delitos; as duas 8ªs (A e B) danificaram várias cadeiras e ele pede um 

acordo com os pais; menciona que existe um processo de 200 folhas nas quais os 

alunos assumiam sobre quem contribuía ou não para a destruição da escola. Solicita 

dos pais a defesa da escola e a conscientização dos filhos; pede para que não 

passem a mão na cabeça, mas que conversem e procurem conscientizá-los sobre o 

cuidado com a escola, que também é deles. Fala que muitos pais comentam que em 

casa o filho não é assim. Diz que jogar carteira, estourar bomba, não é 

comportamento normal. Quanto aos alunos consumidores de drogas que foram 

encaminhados para o conselho tutelar, adverte: “O pai deve segurar os atos dos 

filhos”, o pai receberá um comunicado, com lista de presença, e boletim de 

ocorrência no qual será pedido ao pai para que matricule o filho em outra escola. 
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A seguir, apresento uma reunião de Conselho de Classe e Série de que 

participei. Trata-se de minha primeira participação, a princípio incógnita, o diretor 

não havia me apresentado ao grupo. Seguem as falas das professoras5 sobre suas 

respectivas disciplinas: 

 

 

Tentei trabalhar algo com a classe, como texto, leituras, 
interpretação, mais atividades do dia-dia, análise de textos, 
produção de texto, prova de recuperação. Houve alguma 
participação, mas muitos não fizeram as atividades 
(Cássia/Português). 
 
Trabalhei com sociedade moderna e meios de navegação. 
Trabalho com dupla, individual, texto (Você acha que o 
brasileiro esqueceu os problemas durante a Copa do Mundo?) 
Dou carimbo por participação, existem dois extremos: os que 
fazem e os que não fazem, a preocupação do aluno é imediata 
ou posterior à prova ou à entrega da atividade. Vocês têm 
alguma dúvida? Ou querem fazer alguma pergunta? 
(Rita/História) 

 

 

Neste momento os pais se olham, mas ninguém fala nada. O Portifólio é uma 

pasta preta contendo o que fizeram, o que não fizeram. A classe não traz, pois não 

tem intenção de fazer. 

 

 
 
Neste bimestre, trabalhei com vários textos de interpretação 
como contos: A porquinha de rabo enroladinho – Rubem Alves. 
Objetivo: trabalhar interpretação e preconceito. Ler para 
interpretar, debater e informar. Conto: Fora do normal – 
informativo sobre os meios de prevenção da “AIDS”. Nesta 
disciplina os alunos recebem nota de participação. (Solange/ 
Leitura e escrita). 
 
 

Após a explicação da professora, continuaram em silêncio. 
 
 

 
Durante o bimestre o professor trabalhou 4 atividades, sendo 
19/05, leitura e compreensão do texto; 2/6 – presente simples 
inglês; dia 7/6, recuperação com consulta e 22/06 recuperação. 
(Roberto/ Inglês). 

 

                                                 
5 Os nomes são fictícios para preservar a identidade dos sujeitos pesquisados e as falas foram 
transcritas procurando fidelidade máxima aos mesmos. 
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O professor observou que os alunos não fizeram 

Roberta é uma professora substituta da disciplina Ciências, pois o professor 

efetivo encontra-se doente. Devido à situação funcional dessa professora, a mesma 

não se posiciona com firmeza desejável. Nesse momento o professor coordenador 

começa a fazer uma análise da classe: 

 

 

Para que os alunos não repitam, precisam melhorar sua 
assiduidade; a freqüência nesta turma é baixa muitos dos 
alunos foram encaminhados para o Conselho Tutelar (pois 
excederam no número de faltas). O comportamento é ruim; 
existe uma indisciplina generalizada; a classe foi remanejada 
ficando em frente à sala da vice-direção, para tentar que a 
mesma desse apoio ao professor durante as aulas; existe 
agressão verbal; saem da sala sem autorização; há muitas 
brincadeiras fora de hora, jogo de baralho, conversas que não 
fazem parte do contexto da aula; ficam sentados à mesa; 
colocam os pés em cima da mesma. Estes comportamentos 
refletem no rendimento, os mesmos repetem, pois não 
comparecem, quando comparecem acabam prejudicando 
quem vem para estudar.  

 

 

O coordenador propõe que os pais compareçam mais à escola, pois quando o 

pai comparece, o filho melhora; o coordenador insiste para que os pais venham de 

surpresa. Só haverá mudança através da parceria pais/escola; o pai deve “colar” no 

filho, olhar o caderno: “A escola oferece reforço de Português e Matemática nas 

quartas e quintas-feiras, o professor está à disposição para tirar dúvidas. Só poderá 

faltar quando realmente necessitar. Os alunos querem comentar?” (prof. 

coordenador). Os alunos não falam, os pais não falam. O mesmo retoma a palavra e 

diz que ao sair, os pais devem preencher uma ficha de auto-avaliação, sobre a sua 

participação. Em seguida serão chamados os alunos que têm notas azuis e depois 

os que têm notas vermelhas. Na verdade, esta ordem não é seguida, os professores 

começam a chamar os alunos pelos nomes e vão falando sobre suas notas e 

comportamentos. 

 

 

         Silvia Maria – DP ficou em dependência ou devendo nota, não  
conseguiu atingir os objetivos em geografia e Artes. É uma 
menina calma. 

          Ana Paula – DP de matemática e geografia. 
          Emerson Souza – recuperou as notas, mas sai muito da sala. 
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          Cássia Maria – nota vermelha em desenho e texto, a aluna 
decaiu muito e tem duas notas vermelhas. 

          Rodrigo – não entregou trabalho (o aluno alega que relaxou, 
falta interesse).  

 
 

   Uma mãe comenta que desde o início da escolaridade seu filho não 

demonstra interesse pelo estudo, é preguiçoso mesmo. O professor diz que esse 

aluno está em DP de matemática e inglês, e o que desanima é que o aluno fez a 

opção de cumprir DP, mas não se esforça, tem um número muito grande de faltas. 

 

 
Isolda – DP de ciência, matemática, inglês. Ficou com três 
notas vermelhas. 
Tereza – recuperou matemática, mas ficou em inglês. Neste 
momento tanto o comportamento da mãe, quanto da filha 
demonstram um certo descaso.  
Mãe – Minha filha não tem pasta. A professora responde que 
tem, mas que a mesma não fez as atividades. 
Silvio – Seis notas vermelhas - o mesmo tem um excesso de 
faltas.  
Mãe – Eu converso com ele todos os dias, ele tem um 
comportamento diferenciado em casa. 
Wellington Silva – Não é feito comentário sobre suas notas e a 
mãe fala - “estou em horário de trabalho, posso sair?”. 

 

 

Até este momento os professores achavam que eu era uma das mães dos 

alunos. Como era a minha primeira participação no Conselho de Classe e Série, o 

diretor ainda não tinha feito a minha apresentação, nem explicado o por quê da 

minha presença ali. Foi quando uma das professoras indagou ao coordenador o que 

eu estava fazendo ali. O coordenador disse que eu estava “investigando” o trabalho 

deles. Pedi, então, para me colocar e expliquei que estava fazendo uma pesquisa 

sobre Conselhos de Classe e Série, e como a escola onde eles trabalhavam estava 

sendo citada como modelo nos trabalhos desenvolvidos com colegiados escolares, 

resolvi realizar a pesquisa nessa instituição. Expliquei para os mesmos que, durante 

as futuras reuniões de Conselho eu faria observações, e gostaria de contar com a 

colaboração dos mesmos quando fosse realizar as entrevistas, pois suas opiniões é 

que dariam significado e conteúdo ao meu trabalho, que seria uma pesquisa onde a 

ética estaria sendo cumprida e que a identidade dos mesmos seria preservada, pois 

usaria nomes fictícios durante os relatos. 
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Quanto ao relato das observações citadas, gostaria de salientar que algumas 

posturas ainda correspondem a rituais antigos que fazem parte do cotidiano de 

algumas escolas e no Conselho de Classe e Série, os professores falam das notas e 

sobre o comportamento dos alunos, passando o mesmo a ter apenas um caráter 

avaliatório.  

Paro (1995) quando estuda sobre os mecanismos de ações coletivas, ao 

referir-se ao setor pedagógico, observa que o Conselho de Classe e Série ”acaba 

por se reduzir, em grande parte, a um conjunto de procedimentos mais ou menos 

ritualizados, que estão muito longe ficam de apresentar toda a riqueza de um 

trabalho conjunto de pessoas empenhadas em atingir objetivos sociais” (p.16).  

A preocupação em atingir esses objetivos talvez ainda não esteja clara para 

alguns professores e até mesmo para o grupo dos alunos e dos pais.  

Diante deste fato, pode-se constatar uma certa vulnerabilidade da escola 

quanto ao modo de funcionamento dos Conselhos de Classe e Série, principalmente 

quanto ao processo de avaliação do aluno. 

Após o término da reunião, dei seqüência às minhas observações, agora em 

outro espaço, onde os pais estavam respondendo a uma auto-avaliação elaborada 

pela equipe de especialistas da escola, conforme o quadro abaixo.  

 
Quadro 1: Perguntas aos pais da 8ª série A. 

Pergunta 1: Você vem à escola sempre que é chamado? 

Resposta: 

Não: 88 % 

Sim: 12% 

Às vezes: 0% 

 

Pergunta 2: Você veio às cinco reuniões de pais? 

Resposta: 

Não: 5% 

Sim: 79% 

Às vezes: 16% 

 

Pergunta 3: Este ano teremos cinco reuniões de pais, de quantas você pretende participar? 

Duas: 93 % 

Uma: 7% 
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Pergunta 4: Como você avalia o desempenho de seu filho na vida escolar? 

Bom: 21% 

Regular: 14% 

Ruim: 65% 

 

Pergunta 5: De que forma você auxiliou, olhou o caderno ou criou uma rotina de estudos para seu 

filho? 

Olharam o caderno: 75% 

Estudaram junto: 8% 

Criaram uma rotina de estudo:17% 

 

De acordo com os dados do quadro, pode-se perceber, que a grande maioria 

dos pais não vêm à escola para saber sobre seu filho, mesmo quando solicitados. 

Talvez um dos motivos seja o já estudado por Penin (1995), que em sua pesquisa, 

concluiu que um dos obstáculos para os pais irem à escola, é que os mesmos 

alegam que só ouvirão reclamações de seu filho. 

Fazendo uma avaliação sobre os dados acima citados e de acordo com relato 

feito pela vice-diretora da escola, este questionário teve dois objetivos: o primeiro, 

chamar pais com relação à responsabilidade sobre a educação dos filhos, e o 

segundo, fazer um estudo junto aos professores para sanarem as falhas que 

possam estar ocorrendo que prejudiquem os pais de serem mais presentes e 

participativos.  

Na pesquisa sobre Conselho de Classe e Série, como já mencionado, os 

procedimentos adotados foram: relato de observações realizadas durante as visitas 

à escola e, quando da realização dos Conselhos, análise documental e entrevista 

com os grupos de professores, pais, alunos e gestores. O trabalho incluiu falas de 

direção, professores, coordenador, alunos e pais e, também, descrição da instituição 

e do ambiente onde se realizam os Conselhos e das anotações que ocorreram logo 

após as visitas. 

Dando direcionamento à minha pesquisa, foco o meu objeto de estudo numa 

classe de 5ª série, porque depois de várias observações, concluí que a mesma, por 

se tratar de uma série inicial dentro de uma instituição que atende Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio, ainda não carrega os vícios da indisciplina, a falta 

de vontade com relação aos estudos e, principalmente, conta com certa credibilidade 

junto aos professores, pois ainda os tratam com carinho e respeito. 
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Participei de dois Conselhos de Classe dessa turma (os Conselhos 

acontecem a cada final de bimestre); durante a realização dos mesmos fiz 

anotações, conversei com alunos e pais, falei que estava fazendo uma pesquisa 

sobre os Conselhos de Classe e que entrevistaria os alunos e mandaria perguntas 

para serem respondidas pelos alunos e pais. Também mantive algumas conversas 

com professores, que na maioria das vezes procuravam investigar sobre o meu 

trabalho; sempre explicava para os mesmos que se tratava de uma pesquisa, que a 

sua escola havia sido escolhida por ter um referencial de escola democrática. 

 Meu maior contato na escola foi com o diretor e sua vice, que durante todo o 

meu trabalho mostraram-se atenciosos, fornecendo todos os dados que eram por 

mim solicitados, principalmente a parte de acervo documental e de pesquisas que a 

escola vem realizando junto à comunidade. 

No total foram 15 questionários para os pais, dos quais só retornaram três, 15 

para os professores, dos quais retornaram quatro e 18 entrevistas com alunos, que 

fiz utilizando o gravador, sendo 15 com a classe onde realizei os estudos e três com 

alunos da sétima série que pediram para falar. Como só havia pedido autorização 

para entrevista à 5ª série, conversei com o coordenador, que achou interessante, 

pois os alunos da 7ª série já passaram pelo Conselho de Classe por dois anos.  

Abaixo faço uma transcrição das perguntas e respostas do segmento dos 

professores, pais e alunos. Saliento que, apesar das poucas respostas enviadas 

pelos diferentes segmentos, estarei prezando pela qualidade dos seus conteúdos.  

Seguem as respostas dos questionários dos professores. Para preservar a 

identidade dos professores utilizei seqüência numérica para suas respostas. 

  

1 - Na sua opinião qual a importância do Conselho de Classe e Série? 

 

 
 - É de grande importância e pode transformar positivamente a 
atual situação da escola se utilizado juntamente com outras 
práticas de participação (Professor 1). 
- O Conselho de Classe e Série é importante, pois, detecta as 
dificuldades dos alunos em todos os segmentos e em conjunto 
também ajuda os docentes a superar suas diferenças 
(Professor 2). 
- O conselho de classe e série é um parâmetro para analisar as 
dificuldades dos alunos com os professores e propor 
mudanças (Professor 3). 
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- Durante a realização do Conselho de Classe é Série há mais 
transparência para os pais e alunos com relação aos 
processos de avaliação (Professor 4).  

 

 

2 - Como você avalia a participação dos seguintes segmentos: direção, pais, 

alunos e professores? 

 

 

- A direção tornou possível a realização do trabalho e auxiliou 
os professores quanto ao treinamento do grupo. Contudo 
muitas vezes deu prioridade a detalhes menos importantes. 
Quanto aos pais, grande parte compareceu, porém pelo que 
parece, houve reforço em casa das afirmações feitas no 
Conselho. Com relação ao segmento dos alunos ainda não é 
possível avaliar ou dizer com clareza os efeitos que o processo 
causou. Para os professores, o grande problema é que muitos 
dos colegas não acreditam no formato e atua de forma 
burocrática (Professor 1). 
- A direção tem um contato direto com alunos e pais; quanto 
aos pais, é de extrema importância onde ocorre a clareza das 
dificuldades dos filhos e quais as atitudes a serem tomadas e 
pode opinar sobre a escola; os alunos criam responsabilidade 
perante pais e professores, expressam suas dificuldades e 
tomam conhecimento do que fazer para melhorar e quanto aos 
professores, escutam dos pais e dos alunos as dificuldades 
apresentadas pelos alunos (Professor 2). 
- A direção é importante para o acompanhamento do ensino 
aprendizagem desenvolvido pelo professor, observa quais as 
dificuldades encontradas e juntos propõem mudanças; os pais 
acompanham os avanços ou as dificuldades pedagógicas do 
seu filho; os alunos verificam as dificuldades e podem revê-las 
e os professores podem rever seus métodos de trabalho para 
aprimorá-los (Professor 3). 
 - Este professor não emitiu grandes comentários, apenas 
classifica a participação dos quatro segmentos como regulares 
(Professor 4). 

 

 

3 - Você acha que o Conselho de Classe e Série tem contribuído para a 

melhoria do interesse e da aprendizagem do aluno? 

 

 

- Ainda não consigo avaliar de forma concreta as contribuições 
do Conselho quanto a esse aspecto (Professor 1). 
- A partir do momento que os alunos e os pais tomam 
conhecimento das dificuldades do que devem fazer para saná-
las, a tendência é melhorar para o bimestre seguinte (Professor 
2). 
- O interesse só será despertado se houver um trabalho de 
acompanhamento de pais e professores (Professor 3). 
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                - Alguns alunos melhoraram outros alunos se tornaram mais 
arrogantes e prepotentes (Professor 4). 

 

 

4 - Na sua opinião, que mudanças aconteceram e podem vir a acontecer com 

a realização dos Conselhos de Classe e Série, e em que contribuem para o 

processo ensino aprendizagem. 

 

 
- Sem dúvida essa é minha grande esperança. Mas creio que 
ainda é cedo para traçar qualquer panorama (Professor 1). 
- Valorização do ensino, valorizar o papel dos pais, dos 
professores e dos alunos (Professor 2). 
- As mudanças estão ocorrendo de forma positiva com o 
conselho participativo. O resultado será a longo prazo, quando 
pais e alunos descobrirem o quanto são necessários no 
processo (Professor 3). 
- Alguns alunos melhoraram. Uma escola mais democrática. 
Professores mais conscientes (Professor 4). 

 

 

A seguir são apresentadas as respostas dos questionários que foram 

realizados com os pais6. Foram enviados 15 questionários sobre o significado do 

Conselho de Classe e Série, mas apenas quatro retornaram.  

 
 

1 - Você participou de quantos Conselhos de Classe e Série de seu filho neste 
ano? 
               

Dois responderam que participaram dos quatros Conselhos realizados, outro 

pai respondeu que participou de três e um dos pais participou apenas de dois 

Conselhos. 

 

2 - Como você avalia os Conselhos de Classe e Série?  

Todos os pais responderam como bom e não emitiram mais nenhum 

comentário. 

 

                                                 
6 Os nomes são fictícios para preservar a identidade dos pais, que foram descritos por números: 1, 2, 
3 e 4. As respostas foram transcritas na íntegra, procurando fidelidade máxima aos sujeitos da 
pesquisa.  
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- Em sua opinião, o Conselho de Classe e Série contribuiu para que houvesse 

um acompanhamento e desenvolvimento do seu filho com relação aos estudos e em 

conseqüência disso melhorou a aprendizagem? 

Dois pais não emitiram comentários; para um deles melhorou a aprendizagem 

e um dos pais escreveu que: 

 

- “Sim, melhorou muito, porque eu aprendi várias coisas sobre a 

aprendizagem do meu filho e também como fazer para melhorar a escola” (nº 1). 

 

3  - Você acha que é dada a oportunidade de participação (fala)? 

 

Novamente um dos pais não emitiu comentário; outro respondeu que não 

tinha nada para falar.  

 

- “Sim, as mães participam fazendo perguntas e tirando dúvidas” (nº1). 

 
- “Sim, porque você pode falar o que acha que pode ser feito para melhorar a 

aprendizagem do seu filho e o trabalho do professor” (nº 2). 

 

4 - Depois da realização dos Conselhos de Classe e Série, qual tem sido sua 

visão da escola e do trabalho que nela é desenvolvido? 

Para responder a esta pergunta os pais recorreram à estrutura física da 

escola, não entenderam que a pergunta estava direcionada para o trabalho 

pedagógico, apenas um dos pais respondeu mais focando a questão da disciplina. 

Suas respostas foram as seguintes: 

 

 - “A minha visão é que os alunos picham a escola todinha” (nº 1). 

 

 - “Tem sido melhor porque agora eles estão tomando atitude” (nº 2). 

 

 - “Eu vejo que é uma escola boa e que os alunos é que não têm disciplina” 

(nº 3). 
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Com os alunos7 realizei entrevistas, utilizando um gravador. Fiz as mesmas 

perguntas dos pais para verificar qual a sua opinião sobre os Conselhos de Classe e 

Série e sobre a escola. Foram realizadas 15 entrevistas, sendo 12 com alunos da 5ª 

série pesquisada e outras três, com alunos da 7ª série que já tinham experiência de 

dois anos de Conselhos de Classe e Série. 

 
          1- Você participou de quantos Conselhos? 

Dos 15 alunos, nove participaram de quatro Conselhos; um participou de três 

Conselhos; quatro participaram de dois Conselhos e um aluno não participou de 

nenhum Conselho, mas quis participar da entrevista. 

 

2  -  Como você avalia os Conselhos? 

Três alunos classificam o Conselho de Classe e Série como regular, segundo 

a fala de alguns dos alunos: 

 

- “O Conselho vê a bagunça na sala. O conselho é para corrigir a bagunça” 

(Jéferson) 

 

- “Regular, contribuiu, ajudou bastante os Conselhos, o professor foi falando e 

eu fui perguntando” (Rafael). 

 

- “Regular, falam, falam e nunca cumprem nada, prometem, nunca cumprem 

nada” (Railane).  

 

Os outros treze alunos analisaram como bom, segundo alguns depoimentos:  

 

 - “Bom, fala tudo que aprendemos direitinho sem ocultar nada” (Rafaela). 

 

 - “Bom, porque organiza pasta, explica as notas do bimestre” (Nara). 

 

 - “Bom e ruim, depende das notas, com notas boas ele é bom, com notas 

ruins e le é ruim” (Renato). 

                                                 
7 Os nomes são fictícios para preservar a identidade dos alunos. As respostas foram transcritas na 
íntegra, procurando fidelidade máxima aos mesmos.  
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3 - Na sua opinião, os Conselhos de Classe e Série contribuíram para seu 

acompanhamento e melhora na aprendizagem? Faça algum comentário. 

Todos os alunos responderam que o Conselho ajudou no acompanhamento e 

na aprendizagem; alguns responderam que: 

 

- ”Sim, porque aprendi várias coisas” (Isabela). 

 

- “Sim, no momento de crítica e elogio do professor” (Rafael). 

 

- “Foi tipo bom, mas fiquei na mesma aprendizagem, melhorei” (Adriano). 

 

- “Foi, muito bom me ensinou muitas coisas para mim e mais para minha mãe, 

principalmente para saber se o aluno aprendeu” (Renato). 

 

- “Sim, incentiva e dá vontade de fazer lição; sim foi boa, já fala ‘pras’ mães as 

coisas e eu fico melhor” (Gabriel). 

 

- “Sim, para melhorar os alunos e ver o que eles fazem” (Mariana). 

 

4 - Você acha que é dada a oportunidade de participação (fala) durante o 

Conselho de Classe e Série? 

Para esta pergunta todos os alunos responderam que é dada a oportunidade 

de fala. Seguem alguns dos depoimentos dos alunos.  

 

- “Sim, falam sobre como participar mais da vida do filho, os pais falam várias 

coisas e o aluno como aprendeu a arrumar a escola” (Isabela). 

 

- “Sim, quando a gente quer falar algumas coisas eles deixam falar” 

(Jéferson). 

 

- “Podemos sim opinar como está a sala, se os pais têm alguma reclamação a 

fazer, o fazem” (Adriano). 

 



75 

 

- “Sim, eu acho. Às vezes, poucos comentam, é muito difícil levantar a mão e 

falar que o aluno quebrou a janela, mas acho que devem cumprir a palavra deles” 

(Railane).  

 

- “Sim, eles falam sobre várias coisas, como os pais podem participar da vida 

dos filhos. Falam como querem aprender e como é ruim as pessoas maltratarem a 

escola” (Isabele). 

 

5 - Depois da realização dos Conselhos de Classe e Série, qual tem sido sua 

visão da escola e do trabalho que nela é desenvolvido? 

Todos os alunos responderam que a escola passou por mudanças positivas e 

que se tornou mais interessante, os depoimentos confirmam como os alunos 

interpretam estas mudanças. 

 
- “Sim a escola ficou mais interessante, deu para aprender mais coisas” 

(Isabela). 

 

- “Mudou porque antes os pais vinham e os professores ficavam falando e os 

alunos não tinham o direito de se defender. Também os professores às vezes estão 

errados” (Rafael). 

 

- “Mudou um pouco, os pais podem dar a opinião deles e se tem alguma 

errada o diretor diz que vai tentar acertar ou minimizar o erro” (Adriano). 

 

- “Mudou para melhor, ajuda a ver a escola de uma forma diferente. Se os 

alunos e os pais querem uma escola boa e num futuro mais tarde devem cobrar 

também” (Renato). 

 

- “Mudou, vão colocar mais computador, reformar as quadras, pintar a escola, 

os alunos contribuem, mas não muito, pois picham a escola; depois dos Conselhos 

estes assuntos são conversados com os alunos e com os pais durante as reuniões” 

(Gabriel). 
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Analisando as respostas dos professores, pais e alunos, pode-se extrair 

algumas considerações, conforme se demonstra a seguir.  

 

1) Professores: para eles, o Conselho de Classe e Série é visto como um 

espaço que tem favorecido a participação e que pode ajudar a mudar a situação em 

que a escola se encontra hoje, criando um canal de oportunidade de fala para pais e 

alunos; vêem como um caminho para que avaliem suas práticas pedagógicas e 

educacionais; também consideram-no positivo devido ao seu caráter de 

transparência; o diretor é visto como um facilitador e também como o elemento 

chave para a integração dos diferentes segmentos e sua presença no Conselho de 

Classe e Série acaba validando as ações e propondo mudanças que serão 

encaminhadas ao ensino-aprendizagem desenvolvidas pelos professores.  

 

2) Pais: a maioria participa ou já participou de algumas das reuniões do 

Conselho de Classe é Série. Os pais ainda demonstram certa insegurança nos 

momentos em que precisam estar falando, principalmente quando a sua 

interferência tem relação com a questão do ensino-aprendizagem; suas observações 

são mais direcionadas à questão da cobrança que poderão fazer para os seus filhos 

quanto aos estudos, focando na questão da disciplina e também na estrutura física 

do prédio, sobre o que acham da escola e como vêem o trabalho por ela realizado. A 

maioria respondeu que a escola é boa, mas os alunos é que não têm disciplina; 

tornou-se melhor, pois agora se toma atitude, com relação ao aprendizado e ao 

cuidado com a escola.  

 

3) Alunos: alguns não conseguiram perceber a dimensão do espaço de 

participação que lhes foi dado e suas colocações ou respostas não demonstraram 

envolvimento. Durante a realização das reuniões sua presença é física; só se 

colocam para repetir o que os pais já falaram ou para fazer uma réplica da fala do 

professor; no geral aceitam as críticas e conselhos dirigidos pelos professores e 

pelos seus pais; isto acaba criando um certo constrangimento por parte dos alunos 

que pouco falam. Este segmento ainda tem um grande caminho a trilhar, que 

desperte um vínculo de pertencimento nos espaços participativos e educativos da 

escola; a figura do professor que lida diretamente com este aluno é de fundamental 

importância, para que desperte nele o interesse não apenas de saber suas notas ou 
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como deve se comportar, mas sim, de aprender a inferir sobre seu papel de 

estudante. Como falou um dos alunos: - “No Conselho a gente pode perguntar para 

o professor porque ele deu essa nota e também falar se ele ensinou ou não 

determinada matéria”. Outros acham positiva a participação nos Conselhos de 

Classe e Série; vêem nesse colegiado um espaço privilegiado para as discussões 

relativas às características do prédio, à merenda escolar e à sua vida educacional. 

Segundo depoimento de outro aluno: -“Eles (os alunos) querem uma escola melhor, 

mas não cuidam da que é sua”.  

Após estas considerações pode-se afirmar que, mesmo sendo incentivada a 

aprendizagem para um fazer democrático, esta ainda não vem sendo bem 

aproveitada pelos alunos. Fica evidenciado que durante a realização dos Conselhos 

de Classe e Série, para os alunos ainda existe certa insegurança, os mesmos 

alegam que quem fala durante os Conselhos são os professores e pais, quase não 

sobrando espaço para as suas colocações.  Sobre este espaço de participação e 

fala temos as contribuições de Werle (2003) quando aponta que: 

  

 

A discussão sobre o poder é de extrema relevância para a 
compreensão dos processos que ocorrem nos Conselhos 
Escolares. Para ocupar o espaço de poder que se constitui 
durante as reuniões dos Conselhos Escolares, o principal 
recurso envolvido é a palavra. As palavras, portanto, 
constituem o dinamismo das relações de poder e do processo 
de discussão que se dá nos Conselhos Escolares. (p.77) 

 

 

Neste momento da pesauisa, as informações colhidas nas diferentes 

entrevistas foram analisadas a partir do estudo das categorias, à luz das 

fundamentações de Szymanski (2001).  

A autora propõe a organização de um quadro tendo na primeira coluna, a 

indagação feita ao entrevistado; na segunda, as mensagens dos entrevistados; na 

terceira, a explicitação destes significados e na quarta coluna, as categorias 

encontradas em cada grupo. 

A coleta de dados, que se constituiu de questionários e entrevistas 

individuais, em textos que se originaram de observações, registros e relatos dos 

diferentes grupos. O texto inclui falas dos participantes e descrição de vontade dos 

indivíduos presentes. O relato foi denominado de “Descrição de Participação”, 
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também chamado de mudanças na aprendizagem, elaborado a partir de falas e 

depoimentos. Este estudo refere-se a momentos da pesquisa em que se observa a 

relação “relevância/participação/aprendizagem/transformação”, como aspectos 

presentes durante os relatos e/ou depoimentos desta investigação. Foi realizada 

uma pré-seleção dos dados. O quadro a seguir demonstra e contextualiza esses 

aspectos – aqui denominados de “categorias” – e os relaciona às unidades de 

significados extraídos de algumas das falas dos sujeitos da pesquisa, a partir das 

questões elaboradas para os mesmos.  

 
Quadro 2: Estudo das categorias encontradas na análise dos Conselhos de Classe e Série 

 
 

INDAGAÇÕES 
FEITAS AOS 

ENTREVISTADOS 
 
 

 
 

DEPOIMENTOS 
E/OU RELATOS 

(mudanças na aprendizagem) 

 
 
 

UNIDADES DE 
SIGNIFICADO 

 
 

 
 
 

CATEGORIAS 

 
 
 

Qual a importância  
do Conselho de 
Classe e Série? 

 
 

 
- “Analisa as dificuldades dos 

alunos” (Prof. 2); 
 

- “Há mais transparência para os 
pais e alunos” (Prof. 4); 

 
- “É bom porque organiza e 

explica” (Nara/aluna). 
 

 
 
• Instrumento de avaliação; 

 
• Esclarecimento de 

dúvidas; 
• Novas propostas. 

 
 
 
 

RELEVÂNCIA 

 
 
 
 

Como se dá a 
participação dos 

diversos segmentos 
no Conselho de 
Classe e Série? 

 

 
- “Participei de todos os 

Conselhos” (mãe de aluno); 
 

- “A direção tornou possível a 
realização do trabalho” (Prof. 1); 

 
“Participei de quatro reuniões” 

(aluno) 
 

“Professores que participam 
podem rever seus métodos de 

trabalho” 
(prof.3) 

 

 
 
• Comparecimento de 

muitos pais; 
 
• Direção como mediadora 

do processo; 
 
• Alunos mais 

responsáveis; 
 
• Professores mais 

conscientes. 

 
 
 
 
 

 
PARTICIPAÇÃO 

 
 

Qual a influência do 
Conselho de Classe e 

Série na 
aprendizagem no 

processo de ensino-
aprendizagem? 

- “Aprendi várias coisas sobre a 
aprendizagem do meu filho” (mãe 

de aluno); 
 

- “A tendência é melhorar” 
 (Prof. 3); 

 
- “Incentiva e dá vontade de fazer 

lição”(Gabriel/aluno). 
 

 
• Auxílio dos pais na vida 
escolar dos filhos; 
 
• Transparência na 
avaliação dos alunos; 

 
• Conhecimento das 
dificuldades dos alunos. 

 
 
 
 

APRENDIZAGEM 
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Quais as mudanças 
são (ou podem ser 
encontradas) com a 

realização dos 
Conselhos de Classe 

e Série? 

 
- “O resultado será a longo prazo 
quando pais e alunos descobrirem 

o quanto são necessários no 
processo” (Prof. 3); 

 
- “A escola ficou mais 

interessante” (Isabela/aluna); 
 

- “Mudou para melhor” 
(Renato/aluno). 

 

 
 
• Valorização do ensino; 
 
• Escola mais democrática; 
 
• Melhorias na escola em 

geral. 

 
 

 
TRANSFORMAÇÃO 

 
 
 

Embora nem todos os sujeitos pesquisados tenham se expressado 

positivamente quanto à realização dos Conselhos de Classe e Série, a grande 

maioria considera que esse é um processo necessário, principalmente, no que se 

refere às mudanças significativas que têm sido observadas no interior da escola: os 

professores ganham respaldo das famílias; estas têm maior participação na vida dos 

filhos; os alunos sentem mais liberdade para expressar seus sentimentos e o diretor 

atua como articulador desses grupos, promovendo sua interação. Como ocorre em 

todo processo, as transformações são gradativas e requerem, portanto, a 

continuidade das ações. 

 

 

3.4 O Conselho de Classe: os ensinamentos da prática 

 

 

O enfoque principal desta pesquisa foi analisar como está se dando o 

processo de construção do caminho do Conselho de Classe e Série, dentro de uma 

perspectiva da participação da comunidade. 

O que se buscou investigar foi a maneira como vem se dando o aprendizado 

político pedagógico, em um colegiado com características e funções avaliativas, 

formulando propostas de melhoria do desempenho pedagógico da escola. Segundo 

declaração do diretor, o Conselho de Classe e Série está apenas no início do 

caminho. 

O Conselho de Classe e Série analisado apresenta características de 

tendência democráticas e inovadoras. A escola apresenta em seu Projeto 

Pedagógico a preocupação com uma administração pedagógica voltada para a 
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formação de um cidadão reflexivo que saiba colocar-se dentro dos seus espaços na 

sociedade, sejam eles internos ou externos à escola de forma democrática. Nela 

ainda configuram-se relações de poder de fala, principalmente pelo grupo dos 

especialistas e professores, por terem um domínio sócio-cultural maior que o dos 

segmentos dos pais e alunos. Entretanto, o conhecimento sócio-cultural deste grupo 

não se coloca para cercear as falas dos grupos dos pais e dos alunos citados, o que 

na verdade ocorre, é que estes segmentos, por se acharem menos favorecidos, 

ainda não desenvolveram o hábito de participação, seja em espaços micros como no 

Conselho de Classe e Série ou em espaços macros da sociedade. 

Esta não participação dos pais e dos alunos é demonstrada durante as 

observações nas reuniões e também na devolutiva dos seus questionários. Tal 

aspecto talvez se justifique porque os mesmos demonstram medo por falta de 

conhecimento da linguagem culta, criando espaço para que os grupos de gestores e 

professores, que têm uma maior facilidade de colocação, exerça certa dominação 

pelos grupos que não detêm este poder da fala. Em conseqüência, direcionam os 

segmentos dos pais e alunos para uma relação de inclusão, onde mesmo estando 

presentes, suas colocações são curtas e com predomínio de consentimento. 

Diante de tal constatação, os profissionais da instituição que demonstram 

preocupação com a participação democrática de sua comunidade escolar, procuram 

fazer uma análise e buscar caminhos que favoreçam uma participação reflexiva 

desses segmentos. Caso isto não ocorra, pode-se enfraquecer um trabalho que está 

tão bem encaminhado para uma sensibilização política. 

A não participação ou inibição através da fala pode ocasionar um afastamento 

das questões educacionais que permeiam o Conselho de Classe e Série e, nesse 

sentido, há que se concordar com Werle (2003): 

 

 

Esta não participação dos pais somente seria ultrapassada se 
o Conselho, em seu conjunto de participantes, considerasse 
ausência, silenciamentos e dificuldades de comunicação entre 
representantes e representados não como um problema de 
indivíduos, mas sim como uma problemática da escola e do 
Conselho em sua totalidade (p.131).  

 

A autora faz esta citação referindo-se ao Conselho de Escola, que  de acordo 

com  minhas observações  sobre o contexto da escola estudada também deve ser 
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uma das  preocupações dos segmentos que estruturam e compõem os Conselhos 

de Classe e Série. 

Na escola investigada, o Conselho de Classe e Série é apresentado como 

mais um colegiado que tem uma proposta inovadora, pois envolve a participação de 

especialistas, professores, pais e alunos. Seu caráter pedagógico é rever os 

caminhos que estão sendo traçados dentro do contexto da sala de aula, a 

apreensão dos conteúdos curriculares e a reavaliação do trabalho do professor. 

Nessas reuniões os pais podem constatar como está se dando o aprendizado 

dos filhos e assim ajudá-los, na criação de uma postura de estudo e 

comprometimento com a vida escolar. 

Durante a realização da minha pesquisa pude observar realmente o trabalho 

que vem sendo desenvolvido para conduzir os segmentos da escola a participarem 

do Conselho de Classe e Série. Ele está apenas começando, mais já vem sofrendo 

um processo de aprimoramento de participação tanto dos segmentos dos pais, 

quanto dos alunos. Isto faz com que os mesmos não sejam apenas parte figurativa 

do Conselho de Classe, mas sim, seus coadjuvantes. 

Para que o Conselho de Classe e Série não desvie para caminhos dos rituais 

tradicionais e burocráticos dos antigos Conselhos de Escola, devem ser criados 

mecanismos que não permitam que os mesmos enfatizem apenas as denúncias de 

comportamento e notas, mas que tenha sua preocupação voltada para a real 

aprendizagem do aluno. 

Existe nesta escola estudada a preocupação da participação da comunidade 

escolar na gestão de escola, voltada para a democratização que é efetivada, 

principalmente, na participação através dos seus colegiados. 

O Conselho aqui analisado se estruturou na escola em questão desde 

meados de 2002 e vem seguindo as orientações contidas no Regimento escolar em 

consonância com o Parecer 67/98. Destaco como relevantes as seguintes 

observações: verdadeira mobilização democrática de todos os segmentos nesses 

colegiados; os professores elegem seus pares por votos secretos; os funcionários 

também fazem propostas e elegem os seus pares; os pais falam sobre suas metas 

de atuação nos Conselhos de Escola e são eleitos por seus pares. Em relação ao 

segmento dos alunos, presenciei uma verdadeira postura democrática, onde cada 

sala elege seu representante, depois estes representantes formulam metas de 

atuação, que serão divulgadas nas salas. Durante três dias da semana, ocorrem os 
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processos de eleição, que são organizados por professores e, principalmente, 

alunos monitores. Nesta escola podemos mencionar as concepções de Gadotti 

(1992): “O Conselho de Escola, com a participação de pais, professores, alunos e 

membros da Comunidade é o órgão mais importante de uma escola autônoma” (p. 

51).  

No colegiado do Conselho de Escola o caminho já foi percorrido e já existe 

um ritual democrático implantado e em funcionamento. 

Foi possível constatar que a gestão colegiada, nesta instituição, com a 

participação de pais, alunos, funcionários, professores, direção, vice-direção, 

coordenação e alguns representantes do bairro, vem se consolidando, com avanços 

significativos e com ajuste de acordo com as necessidades, pois é dado a todos os 

segmentos o direito de opinar e decidir sobre todas as relações da escola. Assim, a 

mesma vem passando por um processo de politização de ação democrática. A 

estrutura dessa participação está garantida; precisa, como citado, de alguns ajustes 

como a ampliação dos espaços de fala, principalmente pelos segmentos dos pais e 

dos alunos, mas deve-se ter um cuidado para que essas falas não sigam o caminho 

só da cobrança e sim, para que seja uma fala de crescimento do aprendizado dos 

pais e dos alunos dentro do espaço democrático da escola. 

Com relação ao segmento dos alunos, a escola precisa refletir e desenvolver 

estratégias para que o aluno se reconheça como parte do todo da escola, reflita 

sobre sua atuação individual e coletiva com relação ao patrimônio, que também faz 

parte deste todo que é seu. Neste sentido, Abranches (2003) alerta que é preciso 

desenvolver um processo de aprendizado político para a comunidade a respeito dos 

obstáculos e das potencializações que a realidade da gestão participativa apresenta. 

Através do colegiado, a escola amplia espaços de participação, de exercício 

da cidadania, com atuação coletiva que visem a melhoria da escola e da 

aprendizagem dos alunos. 

Tanto o colegiado do Conselho de Escola, quanto o Conselho de Classe e 

Série são chamados a participarem das decisões administrativas e pedagógicas da 

escola, pois desta forma estão se constituindo como co-autores na construção da 

participação política e pedagógica. 

Os segmentos destes dois Conselhos dentro da escola estudada, encontram-

se num nível de participação que, segundo Bordenave (1995), estariam evoluindo 
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para um degrau superior, o da “co-gestão, na qual a administração da organização é 

compartilhada mediante mecanismos de co-decisão e colegilialidade” (p.32).  

Durante a pesquisa ficou bem claro e documentado que a administração da 

escola, na figura do seu diretor, em parceria com os coordenadores, vice-direção e 

professores estão procurando dentro dos seus limites de atuação, facilitar e 

promover a ampliação da participação de todos os grupos da comunidade escolar. 

Importante mencionar que apesar das ações desenvolvidas, principalmente 

pelo grupo gestor, ainda existem nessa escola pessoas dos diversos segmentos que 

não acreditam neste processo de participação, e acabam por colocar nos pais e 

alunos a culpa do fracasso da não efetivação da mesma. Devemos deixar os pais 

seguros com relação à sua participação na escola, pois os mesmos ainda têm medo 

de uma instituição dita portadora e detentora do conhecimento. Estes pais sendo 

pessoas simples e com pouco desenvolvimento sócio-econômico e cultural deixam 

de participar das ações coletivas que a escola apresenta.  

Tais fatores fazem com que esses segmentos coloquem em segundo plano a 

sua participação na escola. De acordo com Paro (apud Abranches, 2003): 

 

 
As condições de vida da população enquanto fator 
determinante da baixa participação dos usuários da escola 
pública, se mostram tanto mais sérias e de difícil solução 
quando se atenta para o fato de que este é um problema social 
cuja solução definitiva escapa às medidas que se podem tomar 
no âmbito da comunidade escolar. (p.97-8). 

 

 

Para que haja a participação nestes colegiados, os diversos segmentos 

devem sentir-se aceitos por todos do grupo. A escola também precisa ficar atenta 

para que não caia nas armadilhas das políticas de democratização dos Estados, 

pois as mesmas desenvolvem estratégias de transferência de suas 

responsabilidades para a sociedade civil. 

A escola, como instituição formal de formação do aluno, deve ter em seus 

objetivos a formação da educação para a participação, praticando e refletindo sobre 

este processo; mostrando para a sua comunidade escolar a sua realidade; 

preparando os seus alunos e professores para lidar com conflitos, superar 

obstáculos e detectar possíveis tentativas de manipulação para que possa saber 
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distinguir, como ressalta Bordenave (1995): “a verdadeira participação da simples 

consulta ao povo” (p.73). 

Uma comunidade escolar bem informada e formada faz com que seus 

conhecimentos e experiências democráticas ultrapassem os muros da escola e 

criem uma consciência crítica, onde a participação deve ser compartilhada por todos. 

As propostas que permeiam as políticas do Projeto Pedagógico da escola 

estudada têm como uma das preocupações que os seus colegiados criem, nos 

membros dos Conselhos envolvidos, hábitos de participação política, que alicercem 

sua cidadania e que fundamentem a consolidação da democracia. Para que esta 

proposta se formalize, como afirma Demo (2001): ”A escola precisa acreditar que a 

maior virtude da educação ao contrário do que muitos pensam, está em ser um 

instrumento de participação política” (p.49). 

Também é importante mencionar que dentro das contribuições elencadas 

neste trabalho de pesquisa não constam as contribuições do gestor da escola 

estudada. Não que o mesmo não tenha em todos os momentos contribuído e 

facilitado os caminhos para a realização da presente pesquisa. Ao contrário, através 

da abertura dos espaços de participação na escola, do fornecimento de materiais de 

consulta (Projeto Pedagógico, Regimento, Atas, Avaliações) e acesso às reuniões, 

possibilitou a realização deste trabalho, sendo que a conclusão da pesquisa 

culminou com a semana de realização dos Conselhos de Classe e Série, em que o 

gestor é a figura principal de sua realização, e que, por isso, ficou impossibilitado de 

participar diretamente do trabalho conclusivo. A despeito disso, vale ressaltar as 

considerações de Paro (2003), que ressalta que alguns diretores até que gostariam 

de ver um pouco dividida a enorme responsabilidade que têm diante do Estado e da 

sociedade. Isto contribuiria para que o mesmo tivesse um tempo maior, para cuidar 

da parte pedagógica. O que sempre acontece é que o diretor vive sobrecarregado 

de obrigações administrativas e pedagógicas, que acabam tornando quase 

impossível a liberação deste para que faça uma reflexão e dê sua opinião sobre o 

processo ensino-aprendizagem dentro de uma participação democrática. 

Quem sabe se, num futuro próximo, o Estado possa instituir os colegiados 

diretivos sugeridos por Paro (2003), onde existam quatro coordenadores: 

administrativos, financeiros, pedagógicos e comunitários.  

Deve-se também levar em conta o pensamento de Silva Junior (1990) que 

defende que a escola é, ela própria, um local de trabalho. Como tal “tem que ser 
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concebida, organizada e administrada” (p.146-7). Quanto ao trabalho do diretor, o 

autor aponta:  

 

 

Desarticulando-se, em termos, dos órgãos centrais e 
articulando-se com seu pessoal docente, pode o diretor 
propiciar condições para que se elabore o projeto pedagógico 
de sua escola, aquele projeto que vai dar a marca de seu 
trabalho pedagógico. Para isso, no entanto o diretor precisará 
não apenas de espaço institucional, mas, também, e 
principalmente, de uma clara compreensão de seu papel de 
dirigente (ibid, p. 83). 

 

 

O estudo sobre Conselhos de Classe e Série está apenas começando e traz 

na sua configuração um amplo campo de pesquisa e de contribuição para a 

participação da comunidade, nos diferentes âmbitos da escola.  

Apesar de suas falhas, existe um grande caminho a ser percorrido, o qual só 

será trilhado de forma que privilegie a participação, através da construção de uma 

gestão democrática voltada para a capacitação política de todos os envolvidos na 

comunidade escolar. Este é mais um grande desafio na formação de cidadãos 

críticos e participativos. Mais uma vez recorro a Bordenave (1995) em um dos seus 

princípios de participação, quando evidencia que: 

 

 
A participação é algo que se aprende e aperfeiçoa. 
Ninguém nasce sabendo participar, mas como se trata de uma 
necessidade natural, a habilidade de participar cresce 
rapidamente quando existe oportunidade de praticá-la. Com a 
prática e a autocrítica, a participação vai se aperfeiçoando, 
passando de uma etapa inicial mais diretiva a uma etapa 
superior de maior flexibilidade e autocontrole até culminar na 
autogestão (p.78). 

 

 

A verdadeira escola que se diz democrática deve valorizar a formação para a 

participação coletiva e envolver todos no seu processo ensino-aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

O meu objetivo durante a pesquisa foi analisar como vem se dando a 

participação nos colegiados escolares e principalmente nos Conselhos de Classe e 

Série. Faço uma análise sobre suas resistências, conflitos e realizações e como 

alguns fatores influenciam a gestão democrática da escola.  Questiono se essa 

participação favorece a aprendizagem, melhora a qualidade de ensino e traz clareza 

para o processo avaliativo, favorecendo o acesso e a permanência, principalmente 

pelo fato de que o mesmo deve ter, como característica, avaliar o aluno no seu 

processo de construção do conhecimento. 

Concluo que o Conselho de Classe e Série está num processo de transição, 

mas vem se configurando como um excelente aliado na construção de uma gestão 

mais democrática. A escola que realmente pratica e tem o Conselho de Classe e 

Série como um dos instrumentos de articulação entre comunidade e escola, dá um 

grande passo na formação de cidadãos mais conscientes, que aprendem a construir 

seus caminhos. 

Durante a pesquisa pude verificar que o segmento da escola que ainda 

apresenta resistência é o dos professores: alguns demonstram medo em perder o 

seu poder de mando e decisão sobre a vida escolar dos alunos; outros participam, 

pois acreditam que os Conselhos de Classe e Série com a presença dos pais, os 

terão como seus aliados e ajudarão os alunos na questão da aprendizagem 

cobrando dos mesmos um maior empenho nos estudos, e em conseqüência, 

melhorando seus conhecimentos.  

Os alunos têm nesses espaços um local privilegiado para desenvolver 

processos de participação, auto-avaliação da sua aprendizagem e do seu 

comportamento. Muitos ainda não se deram conta que o Conselho de Classe e Série 

é seu por direito e por Lei, e que eles devem utilizar-se do mesmo para refletir sobre 

sua aprendizagem e sobre o que lhes é ensinado. O que realmente eles irão 

aprender é o que será importante para as suas vidas. Grande número de alunos 

ainda questiona o fato do espaço de fa la ser reduzido, em decorrência da fala dos 

pais e dos professores; portanto, ainda precisam desenvolver melhor as suas 
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estratégias de participação, que atualmente resumem-se em cobrança de notas de 

provas e de trabalhos. Este questionamento deve ser considerado pelos gestores da 

escola para que essas estratégias de participação sejam ampliadas. 

A participação dos pais também tem favorecido o processo de aprendizagem 

dos alunos, pois os mesmos durante as entrevistas falam que o Conselho de Classe 

é importante, pois ficam cientes das notas e do comportamento dos filhos e, assim, 

podem ajudá-los a superar as dificuldades educacionais. 

Observei que o espaço de fala para os pais é mesmo reduzido, mas essa 

redução ocorre principalmente porque demonstram certa inibição de fazerem suas 

considerações, seja pelas limitações sócio-culturais, ou mesmo porque ainda se 

sentem constrangidos com a presença dos professores e gestores. 

Com as contribuições das observações nos Conselhos Classe e Série e dos 

questionários pude concluir que este colegiado tem contribuído para que o aluno 

permaneça na escola. Quando o mesmo começa a faltar, a família é chamada e 

quando não comparece à escola, o gestor segue a legislação do ECA – Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990) – aciona o Conselho Tutelar e em decorrência, os 

responsáveis vão até a escola e seu filho retorna aos estudos. 

Concluo também, que o processo de avaliação vem ganhando 

expressividade, pois alunos e pais questionam sobre notas, sobre disciplinas e 

conteúdos trabalhados pelos professores. É importante mencionar que este 

questionamento feito pelos pais e alunos é bem gerenciado pelos gestores e que os 

professores respondem aos pais de acordo com cada indagação feita pelos 

mesmos. 

Isto foi confirmado na aplicação dos questionários, quando uma professora 

mencionou que o Conselho de Classe e Série é importante, pois faz com que o 

professor faça uma auto-avaliação do seu trabalho. 

Para fundamentar esta pesquisa, tive como contribuição as considerações de 

Bordenave (1995), nas quais a participação da comunidade na escola, através do 

diálogo, tem sua função educativa: “Através da participação, a população aprende a 

transformar o Estado, de órgão superposto à sociedade e distante dela em órgão 

absolutamente dependente dela e próximo dela” (p. 56). 

Esta pesquisa veio para consolidar minhas crenças sobre a gestão 

democrática da escola, que só se concretiza através da autonomia e da participação. 
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Considero que o Conselho de Classe e Série é hoje um dos instrumentos de 

participação da comunidade escolar que mais pode contribuir no processo ensino- 

aprendizagem, seja no bojo da avaliação, que durante a sua realização é melhor 

discutida e não se reduz apenas à questão das notas e conceitos ou mesmo na 

questão da permanência do aluno na escola, pois quando este aluno é ouvido, 

quando o professor escuta suas queixas, ele passa a se sentir importante dentro da 

escola. Também observei as diferentes contribuições sobre os Conselhos, suas 

estruturas, funcionamento, as relações de poder, a fala como um determinante nesta 

relação, já que quem detém o domínio dela também exerce um maior poder de 

participação. 

Vejo na escola através de meus estudos que devemos ampliar a participação 

dos colegiados e a insistência pela democratização da educação, por sua 

politização, através dos colegiados escolares e sua participação no âmbito 

administrativo, político, pedagógico e social da escola. Este estudo serviu de base 

para que fosse possível detectar que nesta instituição existe um processo de 

construção participativa, autônoma e democrática, onde todos os segmentos têm 

seu espaço de colaboração, onde existe um verdadeiro exercício de cidadania, e se 

pode verificar, através dos dados e observações, que os Conselhos Escolares e o 

Conselho de Classe e Série são atuantes, apesar de ainda estarem em processo de 

formação.  

Três aspectos são fundamentais para que estes colegiados se consolidem: 

primeiro, percepção da comunidade escolar, principalmente nos segmentos dos pais 

e alunos, em que sua participação é fundamental; segundo, por parte dos 

professores o entendimento de que o Conselho, além de um espaço de avaliação e 

acompanhamento do estudo do aluno, servirá também para que o mesmo reflita e 

melhore o seu trabalho pedagógico; terceiro, a indagação junto a este segmento, 

sobre o que eles pensam da participação de alunos e pais no Conselho de Classe e 

Série. 

O trabalho de pesquisa fica, não raras vezes, um pouco prejudicado devido 

ao tempo que o pesquisador dispõe. Para se fazer um trabalho de cunho 

etnográfico, necessita-se de um período maior de estudo, pois existe uma 

preocupação em desenvolver um olhar mais apurado e principalmente o 

detalhamento de todos os fatores. 
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Finalizando, espero que este trabalho traga contribuição para a implantação 

dos Conselhos de Classe e Série em um maior número de escolas. Possuo três 

visões de colegiados de Conselho de Classe e Série: aqueles em que os 

professores e gestores se reúnem e avaliam seus alunos, por conceitos ou por 

comportamento, e tem uma característica apenas ava liativa; o Conselho de Classe e 

Série, implantado com todas as características da idéia de Conselho, que está de 

acordo com o Parecer 67/98, em que existe a participação de professores e alunos, 

e esta participação e a autonomia estão caminhando para a democratização, e o 

Conselho de Classe e Série estudado, em que existe a participação de todos os 

segmentos, professores, especialistas, pais e alunos, e os processos de participação 

democráticos estão garantidos, mas ainda não se encontram amadurecidos em 

todos os segmentos. Entretanto, como está mencionado no Projeto Pedagógico da 

escola estudada: “A democracia é um caminho que se aprende ao caminhar, não 

existe receita, não existe democracia por decreto”. 

 Diante do exposto, concluo que esta pesquisa contribuiu para ampliar e 

aprimorar minha visão dos colegiados e sua importância para a qualidade do ensino, 

para a ampliação da democratização da educação e abertura da participação 

concreta da comunidade na escola.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ANEXO 1 

 
 

Normas Regimentais Básicas Para as Escolas Estaduais 
 

Aprovadas pelo Parecer CEE Nº 67/1998 

 

 
 
TITULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Capítulo I 

 Da Caracterização  

Artigo 1º - As escolas mantidas pelo Poder Público Estadual e administradas pela Secretaria 
de Estado da Educação, com base nos dispositivos constitucionais vigentes, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
respeitadas as normas regimentais básicas aqui estabelecidas, reger-se-ão por regimento 
próprio a ser elaborado pela unidade escolar.  

§ 1º - As unidades escolares ministram ensino fundamental, ensino médio, educação de 
jovens e adultos e educação profissional, e denominam-se Escolas Estaduais, acrescidas do 
nome do seu patronímico.  

§ 2º - Ficam mantidas as denominações dos Centros Estaduais de Educação Supletiva, dos 
Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério e dos Centros de 
Estudos de Línguas.  

§ 3º - Os níveis, cursos e modalidades de ensino ministrados pela escola deverão ser 
identificados, em local visível, para conhecimento da população.  

Artigo 2º - O regimento de cada unidade escolar deverá ser submetido à apreciação do 
Conselho de Escola e à aprovação da Delegacia de Ensino.  

Parágrafo único - Em seu regimento, a unidade escolar dará tratamento diferenciado a 
aspectos administrativos e didáticos que assegurem e preservem o atendimento às suas 
características e especificidades.  

Capítulo II  

Dos Objetivos da Educação Escolar  

Artigo 3º - A educação escolar, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  



95 

 

Artigo 4º - Os objetivos do ensino devem convergir para os fins mais amplos da educação 
nacional, expressos na Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

Parágrafo único - Os objetivos da escola, atendendo as suas características e 
peculiaridades locais, devem constar de seu regimento escolar.  

Capítulo III  

Da Organização e Funcionamento da Escola  

Artigo 5º - As escolas deverão estar organizadas para atender às necessidades sócio-
educacionais e de aprendizagem dos alunos em prédios e salas com mobiliário, 
equipamentos e material didático-pedagógico adequados às diferentes faixas etárias, aos 
níveis de ensino e aos cursos ministrados.  

§ 1º - As escolas funcionarão em dois turnos diurnos e um noturno, admitindo-se um terceiro 
turno diurno apenas aos casos em que o atendimento à demanda escolar assim o exigir.  

§ 2º - Os cursos que funcionam no período noturno terão organização adequada às 
condições dos alunos.  

Artigo 6º - Cada escola deverá se organizar de forma a oferecer, no ensino fundamental e 
médio, carga horária mínima de 800 horas anuais, ministradas em, no mínimo, 200 dias de 
efetivo trabalho escolar, respeitada a correspondência, quando for adotada a organização 
semestral.  

§ 1º - Consideram-se de efetivo trabalho escolar os dias em que forem desenvolvidas 
atividades regulares de aula ou outras programações didático-pedagógicas planejadas pela 
escola, desde que contem com a presença de professores e freqüência controlada dos 
alunos.  

§ 2º - Para cumprimento da carga horária prevista em lei, o tempo de intervalo entre uma 
aula e outra, assim como o destinado ao recreio, serão considerados como de atividades 
escolares e computados na carga horária diária da classe ou, proporcionalmente, na 
duração da aula de cada disciplina.  

 

TÍTULO II 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Capítulo I 

Dos Princípios   

Artigo 7º - A gestão democrática tem por finalidade possibilitar à escola maior grau de 
autonomia, de forma a garantir o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, 
assegurando padrão adequado de qualidade do ensino ministrado.  

Artigo 8º - O processo de construção da gestão democrática na escola será fortalecido por 
meio de medidas e ações dos órgãos centrais e locais responsáveis pela administração e 
supervisão da rede estadual de ensino , mantidos os princípios de coerência, equidade e co-
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responsabilidade da comunidade escolar na organização e prestação dos serviços 
educacionais.  

Artigo 9º - Para melhor consecução de sua finalidade, a gestão democrática na escola far-
se-á mediante a:I - participação dos profissionais da escola na elaboração da proposta 
pedagógica; 
II - participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar- direção, professores, 
pais, alunos e funcionários- nos processos consultivos e decisórios, através do Conselho de 
Escola e da associação de pais e mestres: III - autonomia da gestão pedagógica, 
administrativa e financeira, respeitadas as diretrizes e normas vigentes; IV - transparência 
nos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros, garantindo-se a 
responsabilidade e o zelo comum na manutenção e otimização do uso, aplicação e 
distribuição adequada dos recursos públicos; V - valorização da escola enquanto espaço 
privilegiado de execução do processo educacional.  

Artigo 10 - A autonomia da escola, em seus aspectos administrativos, financeiros e 
pedagógicos, entendidos como mecanismos de fortalecimento da gestão a serviço da 
comunidade, será assegurada mediante a: I - capacidade de cada escola, coletivamente, 
formular, implementar e avaliar sua proposta pedagógica e seu plano de gestão; 
II - constituição e funcionamento do Conselho de Escola, dos Conselhos de Classe e Série, 
da Associação de Pais e Mestres e do Grêmio Estudantil; III - participação da comunidade 
escolar, através do Conselho de Escola, nos processos de escolha ou indicação de 
profissionais para o exercício de funções, respeitada a legislação vigente; IV - administração 
dos recursos financeiros, através da elaboração, execução e avaliação do respectivo plano 
de aplicação, devidamente aprovado pelos órgãos ou instituições escolares competentes, 
obedecida a legislação específica para gastos e prestação de contas de recursos públicos.  

 

Capítulo II  

Das Instituições Escolares  

Artigo 11 - As instituições escolares terão a função de aprimorar o processo de construção 
da autonomia da escola e as relações de convivência intra e extra-escolar.  

Artigo 12 - A escola contará, no mínimo, com as seguintes instituições escolares criadas por 
lei específica:   I - Associação de Pais e Mestres; II - Grêmio Estudantil.  

Parágrafo único - Cabe à direção da escola garantir a articulação da Associação de Pais e 
Mestres com o Conselho de Escola e criar condições para organização dos alunos no 
Grêmio Estudantil.  

Artigo 13 - Todos os bens da escola e de suas instituições juridicamente constituídas serão 
patrimoniados, sistematicamente atualizados, e cópia de seus registros encaminhados 
anualmente ao órgão de administração local.  

Artigo 14 - Outras instituições e associações poderão ser criadas, desde que aprovadas pelo 
Conselho de Escola e explicitadas no plano de gestão.  

 

Capítulo III 
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Dos Colegiados  

Artigo 15 - As escolas contarão com os seguintes colegiados: I - Conselho de Escola, 
constituído nos termos da legislação; II - Conselhos de Classe e Série, constituídos nos 
termos regimentais.  

Seção I 

Do Conselho de Escola  

Artigo 16 - O Conselho de Escola, articulado ao núcleo de direção, constitui-se em colegiado 
de natureza consultiva e deliberativa, formado por representantes de todos os segmentos da 
comunidade escolar.  

Artigo 17 - O Conselho de Escola tomará suas decisões respeitando os princípios e 
diretrizes da política educacional, da proposta pedagógica da escola e a legislação vigente.  

Artigo 18 - O Conselho de Escola poderá elaborar seu próprio estatuto e delegar atribuições 
a comissões e subcomissões, com a finalidade de dinamizar sua atuação e facilitar sua 
organização.  

Artigo 19 - A composição e as atribuições do Conselho de Escola estão definidas em 
legislação específica.  

Seção II   

Dos Conselhos de Classe e Série 

Artigo 20 - Os Conselhos de Classe e Série, enquanto colegiados responsáveis pelo 
processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, 
organizar-se-ão de forma a: I - possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre 
turnos e entre séries e turmas; II - propiciar o debate permanente sobre o processo de 
ensino e de aprendizagem; III - favorecer a integração e a seqüência dos conteúdos 
curriculares de cada série/classe; IV - orientar o processo de gestão do ensino.  

Artigo 21 - Os Conselhos de Classe e Série serão constituídos por todos os professores da 
mesma classe ou série e contarão com a participação de alunos de cada classe, 
independentemente de sua idade.  

Artigo 22 - Os Conselhos de Classe e Série deverão se reunir, ordinariamente, uma vez por 
bimestre, ou quando convocados pelo diretor.  

Artigo 23 - O regimento escolar disporá sobre a composição, a natureza e as atribuições dos 
Conselhos de Classe e Série.  

Capítulo IV 

Das Normas de Gestão e Convivência  

Artigo 24 - As normas de gestão e convivência visam orientar as relações profissionais e 
interpessoais que ocorrem no âmbito da escola e se fundamentarão em princípios de 
solidariedade, ética, pluralidade cultural, autonomia e gestão democrática.  
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Artigo 25 - As normas de gestão e convivência, elaboradas com a participação 
representativa dos envolvidos no processo educativo – pais, alunos, professores e 
funcionários –, contemplarão, no mínimo: I - os princípios que regem as relações 
profissionais e interpessoais; II - os direitos e deveres dos participantes do processo 
educativo; III - as formas de acesso e utilização coletiva dos diferentes ambientes escolares; 
IV - a responsabilidade individual e coletiva na manutenção de equipamentos, materiais, 
salas de aula e demais ambientes.  

Parágrafo único - E escola não poderá fazer solicitações que impeçam a freqüência de 
alunos às atividades escolares ou venham a sujeitá-los à discriminação ou constrangimento 
de qualquer ordem.  

Artigo 26 - Nos casos graves de descumprimento de normas será ouvido o Conselho de 
Escola para aplicação de penalidade, ou para encaminhamento às autoridades 
competentes.  

Artigo 27 - Nenhuma penalidade poderá ferir as normas que regulamentam o servidor 
público, no caso de funcionário, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso de 
aluno, salvaguardados: I - o direito à ampla defesa e recurso a órgãos superiores, quando 
for o caso; 
II - assistência dos pais ou do responsável , no caso de aluno com idade inferior a 18 anos; 
III - o direito do aluno à continuidade de estudos, no mesmo ou em outro estabelecimento 
público.  

Artigo 28 - O regimento da escola explicitará as normas de gestão e convivência entre os 
diferentes segmentos escolares, bem como as sanções e os recursos cabíveis.  

 

Capítulo V  

Do Plano de Gestão da Escola  

Artigo 29 - O plano de gestão é o documento traça o perfil da escola, conferindo-lhe 
identidade própria, na medida em que contempla as intenções comuns de todos os 
envolvidos, norteia o gerenciamento das ações intra-escolares e operacionaliza a proposta 
pedagógica.  

§ 1º - O plano de gestão terá duração quadrienal e contemplará, no mínimo: I - identificação 
e caracterização da unidade escolar, de sua clientela, de seus recursos físicos, materiais e 
humanos, bem como dos recursos disponíveis na comunidade local;   II - objetivos da 
escola; III - definição das metas a serem atingidas e das ações a serem desencadeadas; 
IV - planos dos cursos mantidos pela escola; V - planos de trabalho dos diferentes núcleos 
que compõem a organização técnico-administrativa da escola; VI - critérios para 
acompanhamento, controle e avaliação da execução do trabalho realizado pelos diferentes 
atores do processo educacional.  

§ 2º -  Anualmente, serão incorporados ao plano de gestão anexos com: I - agrupamento de 
alunos e sua distribuição por turno, curso, série e turma; II - quadro curricular por curso e 
série; 
III - organização das horas de trabalho pedagógica coletivo, explicitando o temário e 
cronograma; IV - calendário escolar e demais eventos da escola; V - horário de trabalho e 
escala de férias dos funcionários; VI - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
VII - projetos especiais.  
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Artigo 30 - O plano de cada curso tem por finalidade garantir a organicidade e a 
continuidade do curso, e conterá: I - objetivos; II - integração e seqüência dos componentes 
curriculares; 
III - síntese dos conteúdos programáticos , como subsídio à elaboração dos planos de 
ensino; IV - carga horária mínima do curso e dos componentes curriculares; V - plano de 
estágio profissional, quando for o caso.  

§ 1º - Em se tratando de curso de educação profissional será explicitado o perfil do 
profissional que se pretende formar.  

§ 2º - O plano de ensino, elaborado em consonância com o plano de curso, constitui 
documento da escola e do professor, devendo ser mantido à disposição da direção e 
supervisão de ensino.  

Artigo 31 - O plano de gestão será aprovado pelo Conselho de Escola e homologado pelo 
órgão próprio de supervisão.  

 

TÍTULO III  

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

Capítulo I  

Dos Princípios  

Artigo 32 - A avaliação da escola, no que concerne a sua estrutura, organização, 
funcionamento e impacto sobre a situação do ensino e da aprendizagem, constitui um dos 
elementos para reflexão e transformação da prática escolar e terá como princípio o 
aprimoramento da qualidade do ensino.  

Artigo 33 - A avaliação interna, processo a ser organizado pela escola, e a avaliação 
externa, pelos órgãos locais e centrais da administração, serão subsidiadas por 
procedimentos de observações e registros contínuos e terão por objetivo permitir o 
acompanhamento: 
I - sistemático e contínuo do processo de ensino e de aprendizagem, de acordo com os 
objetivos e metas propostos; II - do desempenho da direção, dos professores, dos alunos e 
dos demais funcionários nos diferentes momentos do processo educacional; III - da 
participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades proposta pela 
escola; IV - da execução do planejamento curricular.  

Capítulo II  

Da Avaliação Institucional  

Artigo 34 - A avaliação institucional será realizada, através de procedimentos internos e 
externos, objetivando a análise, a orientação e a correção, quando for o caso, dos 
procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros da escola.  

Artigo 35 - Os objetivos e procedimentos da avaliação interna serão definidos pelo Conselho 
de Escola.  
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Artigo 36 - A avaliação externa será realizada pelos diferentes níveis da Administração, de 
forma contínua e sistemática e em momentos específicos.  

Artigo 37 - A síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais será 
consubstanciada em relatórios , a serem apreciados pelo Conselho de Escola e anexados 
ao plano de gestão escolar, norteando os momentos de planejamento e replanejamento da 
escola.  

Capítulo III  

Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem  

Artigo 38 - O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado através de 
procedimentos externos e internos.  

Artigo 39 - A avaliação externa do rendimento escolar, a ser implantada pela administração, 
tem por objetivo oferecer indicadores comparativos de desempenho para a tomada de 
decisões no âmbito da própria escola e nas diferentes esferas do sistema central e local.  

Artigo 40 - A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem, responsabilidade 
da escola, será realizada de forma contínua , cumulativa e sistemática, tendo como um dos 
seus objetivos o diagnóstico da situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à 
programação curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade.  

Artigo 41 - A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem tem por objetivos: 
I - diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; II - possibilitar que os 
alunos auto-avaliem sua aprendizagem; III - orientar o aluno quanto aos esforços 
necessários para superar as dificuldades; IV - fundamentar as decisões do Conselho de 
Classe quanto á necessidade de procedimentos paralelos ou intensivos de reforço e 
recuperação da aprendizagem, de classificação e reclassificação de alunos: V - orientar as 
atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares.  

Artigo 42 - No regimento deverá estar definida a sistemática de avaliação do rendimento do 
aluno, incluindo a escala adotada pela unidade escolar para expressar os resultados em 
todos os níveis, cursos e modalidades de ensino.  

§ 1º - Os registros serão realizados por meio de sínteses bimestrais e finais em cada 
disciplina e deverão identificar os alunos com rendimento satisfatório ou insatisfatório, 
qualquer que seja a escala de avaliação adotada pela escola.  

§ 2º - No calendário escolar deverão estar previstas reuniões bimestrais dos Conselhos de 
Classe e Série, dos professores, alunos e pais para conhecimento, análise e reflexão sobre 
os procedimentos de ensino adotados e os resultados de aprendizagem alcançados.  

 

TÍTULO IV  

DA ORGANIZAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  

Capítulo I 

 Da Caracterização  
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Artigo 43 - A organização e o desenvolvimento do ensino compreendem o conjunto de 
medidas voltadas para a consecução dos objetivos estabelecidos na proposta pedagógica 
da escola, abrangendo: I - níveis, cursos e modalidades de ensino; II - currículos; III - 
progressão continuada; IV - progressão parcial;V - projetos especiais; VI - estágio 
profissional.  

 

Capítulo II  

Dos Níveis, Cursos e Modalidades de Ensino  

Artigo 44 - A escola, em conformidade com seu modelo de organização ministrará: 
I - ensino fundamental, em regime de progressão continuada, com duração de oito anos, 
organizado em dois ciclos, sendo que o ciclo I corresponderá ao ensino das quatro primeiras 
séries e o ciclo II, ao ensino das quatro últimas séries; II - ensino médio, com duração de 
três anos, sendo que, a critério da escola, poderá ser organizado um ciclo básico 
correspondente às duas primeiras séries; III - curso normal, de nível médio, destinado à 
formação de professores de educação infantil e das quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, será organizado em quatro séries anuais ou em duas, após o ensino médio; IV 
- educação profissional, com cursos de duração prevista em normas específicas, destinados 
à qualificação profissional ou à formação de técnico em nível médio; V - educação de jovens 
e adultos, realizada em curso supletivo correspondentes ao ciclo II do ensino fundamental, 
em regime de progressão continuada, com duração mínima de dois anos, e curso supletivo 
correspondente ao ensino médio, com duração mínima de um ano letivo e meio ou três 
semestre letivos ; 
VI - educação especial, para alunos portadores de necessidades especiais de 
aprendizagem, a ser ministrada a partir de princípios da educação inclusiva e em turmas 
específicas, quando for o caso.  

Artigo 45 - A escola poderá adotar, nas quatro últimas séries do ensino fundamental e no 
ensino médio , a organização semestral e, na educação profissional, a modular, desde que o 
regimento escolar contemple as medidas didáticas e administrativas que assegurem a 
continuidade de estudos aos alunos.  

Artigo 46 - A escola poderá instalar outros cursos com a finalidade de atender aos 
interesses da comunidade local, dentro de suas possibilidades físicas, humanas e 
financeiras , ou em regime de parceria, desde que não haja prejuízo do atendimento à 
demanda escolar do ensino fundamental e médio: I - módulos de cursos de educação 
profissional básica, de organização livre e com duração prevista na proposta da escola, 
destinados à qualificação para profissões de menor complexidade, com ou sem exigência de 
estudos anteriores ou concomitantes; 
II - cursos de educação continuada para treinamento ou capacitação de professores e 
funcionários , sem prejuízo para as demais atividades escolares.  

§ 1º - Para cumprimento do disposto neste artigo, a escola poderá firmar ou propor termos 
de cooperação ou acordos com entidades públicas ou privadas, desde que mantidos os 
seus objetivos educacionais.  

§ 2º - Os termos de cooperação ou acordos poderão ser firmados pela direção da escola, ou 
através de suas instituições jurídicas, ou ainda, pelos órgãos próprios do sistema escolar, 
sendo que, em qualquer dos casos, deverão ser submetidos à apreciação do Conselho de 
Escola e à aprovação do órgão competente do sistema.  
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Artigo 47 - A instalação de novos cursos está sujeita à competente autorização dos órgãos 
centrais ou locais da administração.  

Artigo 48 - O regimento da unidade escolar disporá sobre os níveis, cursos e modalidades 
de ensino mantidos.  

 

Capítulo III 

Dos Currículos 

Artigo 49 - O currículo dos cursos dos diferentes níveis e modalidades de ensino terá uma 
base nacional comum e uma parte diversificada, observada a legislação específica.  

Parágrafo único - Excetuam-se os cursos de educação profissional, os cursos supletivos e 
outros autorizados a partir de proposta do estabelecimento.  

 

Capítulo IV 

Da Progressão Continuada 

Artigo 50 - A escola adotará o regime de progressão continuada com a finalidade de garantir 
a todos o direito público subjetivo de acesso, permanência e sucesso no ensino 
fundamental.  

Artigo 51 - A organização do ensino fundamental em dois ciclos favorecerá a progressão 
bem-sucedida, garantindo atividades de reforço e recuperação aos alunos com dificuldades 
de aprendizagem, através de novas e diversificadas oportunidades para a construção do 
conhecimento e o desenvolvimento de habilidades básicas.  

 

Capítulo V 

Da Progressão Parcial 

Artigo 52 - A escola adotará o regime de progressão parcial de estudos para alunos do 
ensino médio, regular ou supletivo, que, após estudos de reforço e recuperação, não 
apresentarem rendimento escolar satisfatório.  

§ 1º - O aluno, com rendimento insatisfatório em até 3 componentes curriculares, será 
classificado na série subseqüente, devendo cursar, concomitantemente ou não, esses 
componentes curriculares;  

§ 2º - O aluno, com rendimento insatisfatório em mais de 3 componentes curriculares será 
classificado na mesma série, ficando dispensado de cursar os componentes curriculares 
concluídos com êxito no período letivo anterior.  
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Artigo 53- Será admitida a progressão parcial de estudos para alunos da 8ª série do ensino 
fundamental, regular ou supletivo, desde que sejam asseguradas as condições necessárias 
à conclusão do ensino fundamental.  

Artigo 54 - a progressão parcial de estudos poderá ser adotada em cursos de educação 
profissional, respeitadas as normas específicas de cada curso.  

Artigo 55 - Os procedimentos adotados para o regime de progressão parcial de estudos 
serão disciplinados no regimento da escola.  

 

Capítulo VI 

Dos Projetos Especiais  

Artigo 56 - As escolas poderão desenvolver projetos especiais abrangendo: 
I - atividades de reforço e recuperação da aprendizagem e orientação de estudos; II - 
programas especiais de aceleração de estudos para alunos com defasagem idade/série; III - 
organização e utilização de salas ambiente, de multimeios, de multimídia, de leitura e 
laboratórios; IV - grupos de estudo e pesquisa; V - cultura e lazer; VI - outros de interesse da 
comunidade.  

Parágrafo único - Os projetos especiais, integrados aos objetivos da escola, serão 
planejados e desenvolvidos por profissionais da escola e aprovados nos termos das normas 
vigentes.  

 

Capítulo VII  

Do Estágio Profissional  

Artigo 57 - O estágio profissional, realizado em ambientes específicos, junto a instituições de 
direito público ou privado, com profissionais devidamente credenciados, será supervisionado 
por docente e visa assegurar ao aluno as condições necessárias a sua integração no mundo 
do trabalho.  

§ 1º- O estágio abrangerá atividades de prática profissional orientada, vivenciadas em 
situações reais de trabalho e de ensino-aprendizagem com acompanhamento direto de 
docentes.  

§ 2º - Em se tratando do curso normal, as atividades de prática de ensino abrangerão a 
aprendizagem de conhecimentos teóricos e experiências docentes, através da execução de 
projetos de estágio em escolas previamente envolvidas.  

Artigo 58 - As atividades de prática profissional ou de ensino e de estágio supervisionado 
poderão ser desenvolvidas no próprio ambiente escolar, desde que a escola, 
comprovadamente, disponha das condições necessárias ao desenvolvimento das 
experiências teórico-práticas programadas para a formação profissional pretendida.  
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Artigo 59 - A carga horária, a sistemática , as formas de execução e os procedimentos 
avaliatórios da prática profissional e do estágio supervisionado serão definidos nos planos 
de curso.  

 

TÍTULO V  

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA  

Capítulo I 

 Da Caracterização   

Artigo 60 - A organização técnico-administrativa da escola é de responsabilidade de cada 
estabelecimento e deverá constar de seu regimento.  

Parágrafo único - O modelo de organização adotado deverá preservar a flexibilidade 
necessária para o seu bom funcionamento e estar adequado às características de cada 
escola, envolvendo a participação de toda comunidade escolar nas tomadas de decisão, no 
acompanhamento e na avaliação do processo educacional.  

Artigo 61 - A organização técnico-administrativa da escola abrange: I - Núcleo de Direção; 
II - Núcleo Técnico-Pedagógico; III - Núcleo Administrativo; IV - Núcleo Operacional; V - 
Corpo Docente; VI - Corpo Discente.  

Parágrafo único - Os cargos e funções previstos para as escolas, bem como as atribuições e 
competências, estão regulamentados em legislação específica.  

Capítulo II  

Do Núcleo de Direção  

Artigo 62 - O núcleo de direção da escola é o centro executivo de planejamento, 
organização, coordenação, avaliação e integração de todas as atividades desenvolvidas no 
âmbito da unidade escolar.  

Parágrafo único - Integram o núcleo de direção o diretor de escola e o vice-diretor.  

Artigo 63 - A direção da escola exercerá suas funções objetivando garantir: I - a elaboração 
e a execução da proposta pedagógica; II - a administração do pessoal e dos recursos 
materiais e financeiros; III - o cumprimento dos dias letivos e horas de aula estabelecidos; 
IV - a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos; V - os meios 
para o reforço e a recuperação da aprendizagem de alunos; VI - a articulação e integração 
da escola com as famílias e a comunidade; VII - as informações aos pais ou ao responsável 
sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 
pedagógica; 
VIII - a comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de maus-tratos envolvendo alunos, 
assim como de casos de evasão escolar e de reiteradas faltas, antes que estas atinjam o 
limite de 25% das aulas previstas e dadas.  

Artigo 64 - Cabe ainda à direção subsidiar os profissionais da escola, em especial os 
representantes dos diferentes colegiados, no tocante às normas vigentes, e representar aos 
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órgãos superiores da administração, sempre que houver decisão em desacordo com a 
legislação.  

Capítulo III  

Do Núcleo Técnico-Pedagógico  

Artigo 65 - O núcleo técnico- pedagógico terá a função de proporcionar apoio técnico aos 
docentes e discentes, relativo a: I - elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta 
pedagógica: II - coordenação pedagógica; III - supervisão do estágio profissional  

Capítulo IV  

Do Núcleo Administrativo  

Artigo 66 - O núcleo administrativo terá a função de dar apoio ao processo educacional, 
auxiliando a direção nas atividades relativas a: I - documentação e escrituração escolar e de 
pessoal; II - organização e atualização de arquivos; III - expedição, registro e controle de 
expedientes; IV - registro e controle de bens patrimoniais, bem como de aquisição, 
conservação de materiais e de gêneros alimentícios; V - registro e controle de recursos 
financeiros.  

Capítulo V 

Do Núcleo Operacional  

Artigo 67 - O núcleo operacional terá a função de proporcionar apoio ao conjunto de ações 
complementares de natureza administrativa e curricular, relativas às atividades de: 
I - zeladoria, vigilância e atendimento de alunos; II - limpeza, manutenção e conservação 
das áreas interna e externa do prédio escolar; III - controle, manutenção e conservação de 
mobiliários, equipamentos e materiais didático-pedagógicos; IV - controle, manutenção, 
conservação e preparo da merenda escolar.  

Capítulo VI  

 Do Corpo Docente   

Artigo 68 - Integram o corpo docente todos os professores da escola, que exercerão suas 
funções incumbindo-se de: I - participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho; III - zelar pela aprendizagem dos alunos; IV - 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; V - cumprir os 
dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VI - 
colaborar com as atividade de articulação da escola com as famílias e a comunidade.  

Capítulo VII  

Do Corpo Discente   

Artigo 69 - Integram o corpo discente todos os alunos da escola, a quem se garantirá o livre 
acesso às informações necessárias à sua educação, ao seu desenvolvimento como pessoa, 
ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o mundo do trabalho.  
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TÍTULO VI 

 DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR  

Capítulo I  

Da caracterização  

Artigo 70 - A organização da vida escolar implica um conjunto de normas que visam garantir 
o acesso, a permanência e a progressão nos estudos, bem como a regularidade da vida 
escolar do aluno, abrangendo, no mínimo, os seguintes aspectos: I - formas de ingresso, 
classificação e reclassificação; II - freqüência e compensação de ausências;  III - promoção 
e recuperação; IV - expedição de documentos de vida escolar.  

Capítulo II  

Das Formas de Ingresso, Classificação e Reclassificação  

Artigo 71 - A matrícula na escola será efetuada pelo pai ou responsável ou pelo próprio 
aluno, quando for o caso, observadas as diretrizes para atendimento da demanda escolar e 
os seguintes critérios: I - por ingresso, na 1ª série do ensino fundamental , com base apenas 
na idade; II - por classificação ou reclassificação, a partir da 2ª série do ensino fundamental.  

Artigo 72 - A classificação ocorrerá : I - por progressão continuada, no ensino fundamental, 
ao final de cada série durante os ciclos; II - por promoção, ao final do Ciclo I e do Ciclo II do 
ensino fundamental, e, ao final de cada série ou etapa escolar, para alunos do ensino médio 
e demais cursos, observadas as normas específicas para cada curso; III - por transferência, 
para candidatos de outras escolas do País ou do exterior; IV - mediante avaliação feita pela 
escola para alunos sem comprovação de estudos anteriores, observados o critério de idade 
e outras exigências específicas do curso.  

Artigo 73 - A reclassificação do aluno, em série mais avançada, tendo como referência a 
correspondência idade/série e a avaliação de competências nas matérias da base nacional 
comum do currículo, em consonância com a proposta pedagógica da escola, ocorrerá a 
partir de : I - proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base nos 
resultados de avaliação diagnóstica ou da recuperação intensiva; II - solicitação do próprio 
aluno ou seu responsável mediante requerimento dirigido ao diretor da escola.  

Artigo 74 - Para o aluno da própria escola, a reclassificação ocorrerá até o final do primeiro 
bimestre letivo, e para aluno recebido por transferência ou oriundo de país estrangeiro, em 
qualquer época do período letivo.  

Artigo 75 - O aluno poderá ser reclassificado, em série mais avançada, com defasagem de 
conhecimentos ou lacuna curricular de séries anteriores, suprindo-se a defasagem através 
de atividades de reforço e recuperação, de adaptação de estudos ou pela adoção do regime 
de progressão parcial, quando se tratar de aluno do ensino médio.  

Artigo 76 - Em seu regimento, a escola deverá estabelecer os procedimentos para: I - 
matrícula, classificação e reclassificação de alunos; II - adaptação de estudos; III - avaliação 
de competências; IV - aproveitamento de estudos.  
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Capítulo III 

Da Freqüência e Compensação de Ausências  

Artigo 77 - A escola fará controle sistemático de freqüência dos alunos às suas atividades 
escolares e, bimestralmente, adotará as medidas necessárias para que os alunos possam 
compensar ausências que ultrapassem o limite de 20% do total das aulas dadas ao longo de 
cada mês letivo.  

§1º - As atividades de compensação de ausências serão programadas, orientadas e 
registradas pelo professor da classe ou das disciplinas, com a finalidade de sanar as 
dificuldades de aprendizagem provocadas por freqüência irregular às aulas.  

§2º - A compensação de ausências não exime a escola de adotar as medidas previstas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e nem a família e o próprio aluno de justificar suas 
faltas.  

Artigo 78 - O controle de freqüência será efetuado sobre o total de horas letivas, exigida a 
freqüência mínima de 75% para promoção.  

Parágrafo único - Poderá ser reclassificado o aluno que, no período letivo anterior, não 
atingiu a freqüência mínima exigida.  

Artigo 79 - Os critérios e procedimentos para o controle da frequência e para a 
compensação de ausências serão disciplinados no regimento da escola.  

Capítulo IV 

Da Promoção e da Recuperação   

Artigo 80 - Os critérios para promoção e encaminhamento para atividades de reforço e 
recuperação, inclusive as intensivas programadas para o período de férias ou recesso 
escolar, serão disciplinados no regimento da escola.  

§1º - Todos os alunos terão direito a estudos de reforço e recuperação em todas as 
disciplinas em que o aproveitamento for considerado insatisfatório.  

§2º - As atividades de reforço e recuperação serão realizadas, de forma contínua e paralela, 
ao longo do período letivo, e de forma intensiva, nos recessos ou férias escolares, 
independentemente do número de disciplinas.  

§3º - Excepcionalmente, ao término de cada ciclo, admitir-se-á um ano de programação 
específica de recuperação do ciclo I ou de componentes curriculares do ciclo II, para os 
alunos que demonstrarem impossibilidade de prosseguir estudos nos ciclo ou nível 
subsequente.  

Capítulo V 

Da Expedição de Documentos de Vida Escolar  

Artigo 81 - Cabe à unidade escolar expedir históricos escolares, declarações de conclusão 
de série, ciclo ou módulo, diplomas ou certificados de conclusão de curso, com 
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especificações que assegurem a clareza, a regularidade e a autenticidade da vida escolar 
dos alunos, em conformidade com a legislação vigente.  

Parágrafo único - A escola poderá, de acordo som sua proposta pedagógica e a 
organização curricular adotada, expedir declaração ou certificado de competências em 
áreas específicas do conhecimento.  

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Artigo 82 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 
normais das escolas e será ministrado, no ensino fundamental, de acordo com as normas 
do sistema, assegurando-se o respeito à diversidade cultural religiosa, vedadas quaisquer 
que formas de proselitismo.  

Artigo 83 - A escola manterá à disposição dos pais e alunos cópia do regimento escolar 
aprovado.  

Parágrafo único - No ato da matrícula, a escola fornecerá documento síntese de sua 
proposta pedagógica, cópia de parte de seu regimento referentes às normas de gestão e 
convivência, sistemática de avaliação, reforço e recuperação, para conhecimento das 
famílias.  

Artigo 84 - Incorporam-se a estas Normas Regimentais Básicas e ao regimento de cada 
escola estadual as determinações supervenientes oriundas de disposições legais ou de 
normas baixadas pelos órgãos competentes.  

Artigo 85 - As presentes normas regimentais básicas entrarão em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao início do ano letivo de 1998.  

TÍTULO VIII  

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

Artigo 86 - Durante o ano letivo de 1998 os resultados da avaliação do rendimento escolar 
dos alunos serão traduzidos em síntese bimestrais e finais, através das menções A, B, C, 
expressando rendimento satisfatório, e D e E, rendimento insatisfatório.  

Artigo 87 - Após a formulação de sua proposta pedagógica, as escolas deverão elaborar o 
seu regimento escolar e encaminhá-lo para aprovação da Delegacia de Ensino. 
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ANEXO II 

 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA INVESTIGADA8 

PERÍODO: de 2003 a 2006 

 

INTRODUÇÃO 

Esta comunidade escolar, após dois anos de debates, vem afirmando uma tendência 

proveniente da luta da sociedade organizada que é a Gestão Democrática. A Gestão 

democrática, como uma de suas diretrizes, está diretamente vinculada à qualidade da 

Educação, pois, na medida em que possibilita a participação de mais pessoas na construção 

do Projeto Político Pedagógico da escola, favorece a democratização dos saberes, o 

respeito às identidades, o desenvolvimento das pessoas, a formação de lideranças e a 

consolidação de uma cultura democrática. 

Os canais democráticos no âmbito da escola já existem, com limitações, mas 

existem. São eles, o Conselho de Escola, o Grêmio Estudantil, Os Conselhos de Classe e 

Série, as HTPCs, a Associação de Pais e Mestres, a Assembléia Geral, a  Reunião 

Pedagógica, Reunião de Pais, as Comissões para dinamizar discussões e a Construção 

Coletiva do projeto Político Pedagógico. 

Na escola, o discurso democrático é aberto, porém, em seguida existe a contradição, 

em outro discursos e principalmente na prática. É preciso não dicotomizar teoria e prática. 

Essa deve ser uma virtude fundamental de todos, principalmente do educador. O educador 

não pode apenas apontar um caminho. Precisa dizer claramente como se toma. O educador 

precisa também fazer o seu caminhar (Moacir Gadotti). 

O Planejamento Educacional na Perspectiva de uma Escola Democrática significa 

faze-lo em função de um projeto e projetar na perspectiva de uma visão de planejamento 

que pode ser chamada de “dialógica”. Por isso, na educação, o planejamento não pode ser 

dissociado da construção do projeto Político-Pedagógico. Uma escola que não consegue se 

decidir por um projeto educacional com a participação de todos os envolvidos no processo 

educativo, caminha sem direção e tem poucas chances de contribuir para a formação cidadã 

e para o pleno desenvolvimento das atuais e futuras gerações. 

O Planejamento centrado na escola e na sala de aula é certamente o oposto do 

planejamento tecnocrático. É o coletivo que opera a mudança e implementa as diretrizes 

                                                 
8 A transcrição foi feita na íntegra, sem correções/alterações objetivando fidelidade máxima ao texto. 
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educacionais. Por isso, o planejamento em educação só faz sentido quando elaborado a 

partir das relações mais fundamentais da escola, as relações da sala de aula. 

Este tipo de planejamento contrapõe-se à prática da administração pública e da 

gestão da administração do país que, historicamente, tem se baseado numa tradição 

colonialista, positivista, tecnocrática, liberal e, como contemporaneamente se considera, 

fundamentada no ideário neoliberal. 

Os termos “Planejamento”, “Plano” e “Projeto” têm sido compreendidos de muitas 

maneiras. Durante o regime autoritário (1964-1985), eles foram utilizados com sentido 

autocrático. Toda decisão política era centralizada e justificada tecnicamente por tecno-

burocratas à sombra do poder. Isso levou muitos educadores a serem resistentes em 

relação a planejamentos e elaboração de planos. 

Existem várias visões sobre planejamento. Depende muito da visão de mundo. Mas 

essencialmente, planejar é “processo de reflexão, de tomada de decisão (...) enquanto 

processo, ele é permanente” (Vasconcelos, 1995:43); “O significado do termo ‘planejamento’ 

é muito ambíguo, mas no seu uso trivial ele compreende a idéia de que sem um mínimo de 

conhecimento das condições existentes numa determinada situação e sem esforço de 

previsão das alterações possíveis dessa situação, nenhuma ação de mudança será eficaz e 

suficiente, ainda que haja clareza a respeito dos objetivos dessa ação. Nesse sentido trivial, 

qualquer indivíduo razoavelmente equilibrado é um planejador. Mas, quando pressupomos 

que haja uma ‘ciência do planejamento’, então, de certo modo, os reparos que fizemos à 

idéia de que se tem uma metodologia científica de aplicação universal valem também para o 

campo do planejamento. Não há uma ‘ciência do planejamento’, nem mesmo, há métodos 

de planejamento gerais e abstratos que possam ser aplicados à variedade de situações 

sociais independentemente de considerações de natureza política, histórica, cultural, 

econômica, etc” (Azanha, 1993: 70-78); “processo de tomada de decisão sobre a ação. 

Processo que num planejamento coletivo (que é nossa meta) envolve busca de 

informações, elaboração de propostas, encontros de discussão, reuniões de decisão, 

avaliação permanente...” (mst, 1995:5); dentre outras visões.  

 

HISTÓRICO E JUSTIFICATIVA 

 

Em 2002, após o concursos público para diretores de escola, iniciou-se nessa u.e., 

um processo de construção de um projeto coletivo de escola. Inicialmente, na primeira 

reunião pedagógica do ano, discutimos a necessidade de contruirmos uma escola realmente 

democrática. Contudo, o conceito de gestão democrática é algo muito distante da realidade 

de todos e aí, as interpretações são muito individuais e esta tem sido a maior dificuldade 

encontrada até o momento. A primeira medida efetiva foi a participação dos funcionários em 
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todas as reuniões pedagógicas e a valorização deste momento. Em seguida, indicada a 

Comissão Eleitoral, passamos a realizar as eleições diretas para o Conselho de Escola com 

a participação efetiva de todos os segmentos: pais, alunos, professores, funcionários e 

especialistas de educação. Uma comissão se responsabiliza por todo o processo eleitoral e 

todos os membros são convidados a votar utilizando a cédula, tornando a participação mais 

efetiva na escolha e a transparência nos resultados das eleições, já que o voto está 

registrado nas cédulas. Um outro momento foi o início das discussões com os pais, inclusive 

aos sábados, onde iniciou-se um trabalho de formação permanente com os mesmos. A 

Associação de Pais e mestres foi construída dentro da mesma proposta, onde os pais foram 

esclarecidos sobre a legislação da entidade assim como a legislação do Conselho de Escola 

é permanentemente abordada e discutida. 

Incentivamos a organização do Grêmio Estudantil e todo o processo que isso 

envolve, sendo eleitos em 2002 e 2003. 

Foi elaborado um questionário sócio-econômico para conhecermos nossa 

comunidade como um todo. Foram levantados os problemas e as qualidades e, a partir daí, 

traçamos as metas e levantamos os objetivos da escola. 

Quais os momentos utilizados? As Reuniões Pedagógicas, as HTPCs, as reuniões 

do Conselho de Escola, reuniões do Conselho de Classe, reuniões com a APM, reuniões 

com o Grêmio Estudantil, reuniões com os pais aos sábados, Reuniões Bimestrais de Pais e 

Mestres, reuniões com representantes de classes, reuniões com as Comissões, durante o 

processo de organização de Festas Internas, e nas contradições que se manifestam 

diariamente na escola. 

Para as classes populares o processo democrático significa a tomada de consciência 

de sua importância na construção de uma sociedade melhor, é um processo didático e 

quem aqui atua, atua em outros setores e em outros momentos da sociedade. Durante esse 

processo são formadas lideranças com perfil democrático. O autoritarismo interessa apenas 

para a classe dominante, pois ela possui os mecanismos em suas mãos, os meios de 

comunicação, o dinheiro que lhe dá estrutura, o conhecimento das leis feitas por eles, entre 

outros,  assim, esse processo democrático possui uma importância por si só pois ele é um 

processo político, didático, pedagógico, social e cultural. 

A democracia é um caminho que se aprende ao caminhar, não existe receita, não 

existe democracia por decreto. 

 

I – REALIDADE ESCOLAR E DA COMUNIDADE 

 

A escola está localizada em São Bernardo do campo,  influencia e é influenciada 

pela comunidade escolar que possui características muito próprias. Em 2002 fizemos uma 
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pesquisa sócio-econômica, anotações de observações e pesquisa de campo em que 

diagnosticamos a realidade escolar e de nossa comunidade. 

A escola é formada em sua maioria por alunas, 51,7 por cento, já os alunos são 48,7 

cento do total. Foram pesquisados 1.559 alunos dessa U.E., de um total de 1.806 alunos 

dos três períodos. 

Quanto à idade, 45 (quarenta e cinco) por cento possuem trezes anos ou menos e 

19 (dezenove) por cento estão com dezessete anos ou mais. 

A questão étnica deve ser amplamente debatida nesta unidade escolar como 

podemos perceber pelas respostas dos alunos. À pergunta “você se considera”, 42 por 

cento disseram ser brancos, 8 por cento se assumiram como negros, 43 por cento disseram 

ser mulatos ou pardos, 4 por cento são amarelos e 2 por cento são indígenas. 

O grau de instrução das mães reflete bem a situação da escolaridade desse país. 5 

por cento delas nunca freqüentou uma escola como alunas, 43 por cento não conseguiram 

concluir o Ensino Fundamental, formação esta alcançada por 15 por cento delas. Já o 

Ensino Médio, embora iniciado, não foi concluído por 8 por cento das mães. 1 por cento 

delas iniciaram mas não concluíram o Curso Superior, porém, as concluintes chegam a 2 

por cento das mães. 

Na questão sobre leitura, poderia haver mais de uma reposta, assim temos: 21,4 por 

cento dos pais não são vistos lendo nada. Os livros são lidos por 10,4 por cento dos pais. 

28,2 por cento lêem revistas, 24 por cento lêem jornais e 5 por cento lêem gibis. Portanto, os 

pais que lêem qualquer um dos itens citados (gibis, livros, jornais ou revistas, apenas um 

todos), somam 77,6 por cento. 

As perguntas a seguir, procuram saber da realidade material dos usuários dessa 

unidade escolar e suas famílias. 0,3 por cento não possui banheiro dentro de casa. 72,5 por 

cento têm um banheiro e 25,8 por cento possuem mais de um banheiro. 

2 por cento não possuem TV em cores, 41 por cento têm um e 54 por cento 

possuem mais de um. Existe um estudo que diz que as crianças ficam, em média, quatro 

horas por dia em frente à TV, portanto, a escola, como elemento fundamental na 

transformação de uma sociedade, precisa, necessariamente, ensinar essas crianças e 

adolescentes a “ler” televisão, assisti-la com discernimento e visão crítica e não apenas  

mero objeto, passivo e comportado ouvinte, eles precisam interagir com criticidade. Uma 

escola pública, popular e democrática deve faze-lo antes que se tornem consumidores 

passivos, a mercê das vontades da propaganda capitalista, desarticuladora, individualista e 

consumista. É preciso promover discussões sobre os meios de comunicação de massa e 

sua urgente democratização. 

A exclusão digital é calara. 74 por cento não possuem nenhum computador, já 15 por 

cento possuem um e 1 por cento, mais de um.  
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Videocassete não existe em 42 por cento das casas, 48 por cento delas o possuem e 

em 4 por cento delas tem mais de um.  

17 por cento das casas não possuem máquinas de lavar roupa, em 70 por cento 

existe uma e em 7 por cento existe mais de uma. 

Quanto ao aspirador de pó, 67 por cento das famílias não usufruem desse item. 21 

por cento usufruem de pelo menos um e 1 por cento mais de um. 

Temos dificuldade em falar diretamente com 17 por cento de nossos alunos em suas 

casas, pois esses não possuem telefones, alguns apenas para recado. 62 por cento 

possuem um telefone e 14 por cento mais de um aparelho. 

Quanto ao “freezer”, 56 por cento não o possuem, 31 por cento possuem pelo menos 

um e 2 por cento mais de um. 

O carro é um bem que 56 por cento dos alunos não possuem, 29 por cento possuem 

um e 4 por cento mais de um. 

Quanto a empregados, observe as respostas. 86 por cento das famílias não têm 

empregados em casa, já 3 por cento as têm. 

Em 3 por cento dos lares moram apenas duas pessoas, em 13 por cento moram 3 

pessoas, em 30 por cento moram quatro pessoas, em 27 por cento moram cinco pessoas e 

em 26 por cento moram seis pessoas ou mais. 

Índice que mostra a situação difícil que passa as famílias revela que 52 por cento 

dos pais trabalham com carteira assinada, portanto, com todos os direitos adquiridos pela 

legislação, outros 11 por cento são autônomos. 12 por cento trabalham fazendo “bicos”, 

ainda 8 por cento não possuem carteira assinada e 14 por cento estão desempregados (no 

Brasil são cerca de 11,5 de brasileiros que estão nesta situação e passam 24 semanas, em 

média, para conseguir voltar ao mercado de trabalho. O número de desempregados este 

ano deverá subir para 13 milhões – 16 por cento da população economicamente ativa (PEA) 

brasileira, dados contidos na revista Caros Amigos, pág. 14, nº 70, janeiro de 2003). Por 

estes dados percebe-se como o Bairro Ferrazópolis reflete fielmente a situação do país.  

Com todas as dificuldades que as classes populares passam nesse país e 

especificamente nessa região, é surpreendente observar a importância, mesmo que possa 

parecer pouco clara, que os pais dão para a escola. A pesquisa mostra que 89 por cento 

dos alunos nunca deixaram de freqüentar a escola, 6 por cento deixaram de freqüentar a 

escola por um ano, 2 por cento por dois anos e 2 por cento por três anos ou mais. Hoje, 

nesta unidade escolar, temos uma média de trinta alunos, por série, na fila de espera para 

estudar, de mudança para esse bairro/região ou que pretendem voltar aos estudos. 

64 por cento dos alunos nunca foram reprovados, 21 por cento repetiram uma vez, 

10 por cento repetiram duas vezes e 4 por cento repetiram três vezes ou mais, portanto, 38 

por cento foram reprovados pelo menos uma vez. 
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A grande maioria, 89 por cento dos alunos nunca freqüentaram classes de 

aceleração, 8 por cnto freqüentaram por um ano, apenas, 1 por cento freqüentou por dois 

anos. 

Quanto ao trabalho, 87 por cento não trabalham e apenas 13 por cento têm uma 

profissão, hoje. No Ensino Médio, 33 por cento trabalham. 

As origens dos pais e mães dos alunos estão expressas nesta pesquisa. 19,1 por 

cento nasceram em São Paulo, 18 por cento nasceram no Ceará, 15,4 por cento nasceram 

na Paraíba, 13,7 por cento nasceram em Minas Gerais, 10 por cento nasceram na Bahia, 8 

por cento nasceram em Pernambuco, 3,6 por cento nasceram no Paraná, 1,4 por cento 

nasceu no Maranhão, 1,1 por cento nasceu em Sergipe, 1 por cento nasceu no Rio Grande 

do Norte, outros 1 por cento nasceram em Alagoas, 0,7 por cento nasceu no Rio de Janeiro, 

0,3 por cento no Mato Grosso, 0,2 por cento nasceu em Goiás, outros 0,2 por cento nasceu 

no Espírito Santo, 0,1 por cento nasceu em Tocantins, 0,1 por cento nasceu em Santa 

Catarina e 0,1 por cento nasceu em Portugal. Portanto, 61, 9 por cento dos pais nasceram 

no Nordeste brasileiro, 33,7 por cento nasceram na Região Sudeste, 3,7 por cento 

nasceram na Região Sul e 0,6 por cento nasceu na Região centro-Oeste. 

A realidade dessa unidade escolar está expressa nos resultados do “Questionário 

Sócio-econômico – 2002” e na observação e anotações diárias do que acontece. As 

pichações, riscos, desenhos, sinais colocados pelos alunos nas carteiras, cadeiras, mesas, 

paredes, portas e em outros móveis e compartimentos da escola podem ser avaliados como 

provocadas pela baixa auto-estima da comunidade escolar, a distância entre o que a escola 

oferece e aquilo que o aluno espera dela, a falta de um padrão estético dialogado e a 

discussão sobre o assunto, os parcos recursos financeiros e humanos colocados à 

disposição para a elaboração de um projeto permanente de recuperação e manutenção da 

escola pública. 

Os intervalos são marcados pelo desrespeito aos alimentos e ao patrimônio público 

já que alguns alunos, com certa naturalidade, jogam os pães no chão e comem apenas as 

salsichas, ainda jogam copos com suco no lixo, obrigando funcionários a recolhê-las ao final 

desse período. Inevitável, hoje, é a guerra de pães e maçãs, esta última verdadeira arma, já 

que quando atinge, fere, por vezes, violentamente. É preciso discutir o assunto, descobrir os 

motivos, a falha ou as falhas da escola como um todo, as responsabilidades dos alunos, 

funcionários, pais, direção e professores. 

Como em qualquer relação humana, os conflitos são permanentes. A escola com 

sua estrutura conservadora “enfrenta” alunos “arredios”. Existe um abismo entre as relações 

no interior da escola. Aqui, é urgente transformar as relações da escola (direção, 

funcionários, secretaria e professores) com seu aluno, com os pais, com a comunidade e da 

escola consigo mesmo (professor x funcionário, professor x secretaria, professor x direção, 
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funcionário x secretaria, funcionário x direção e secretaria x direção), eliminando o “x”, 

transformando-o em aliado, companheiro. 

Temos dificuldade de comunicação efetiva com os pais para a participação, 

construção de projetos coletivos e de parte dos pais de alunos que mais precisariam desta 

participação devido à evasão, problemas disciplinares, excesso de faltas, dificuldade de 

aprendizagem, entre outros problemas. 

A escola não possuía um Projeto Político Pedagógico e por este motivo o presente 

trabalho se encaminha na direção de sua elaboração, inserindo nele um Método Pedagógico 

Popular, inexistente atualmente. 

As condições econômicas e sociais, além de outros fatores, próprios da idade, faz 

que tenhamos vários adolescentes nas proximidades da escola responsáveis por pichações, 

alguns outros tipos de violência e ociosidade, principalmente, nos horários de saída de 

alunos e nos finais de semana, alguns deles fazendo o uso de drogas lícitas e/ou ilícitas. 

A escola tem jardins, falta manutenção geral e pintura, carteiras danificadas expostas 

e pichações e desenhos nas paredes deixam a escola esteticamente desagradável. 

Falta de alguns espaços físicos importantes como sala de Educação Física, sala 

para os funcionários, almoxarifado, sala para o Grêmio Estudantil, sala para a APM, 

laboratório, anfiteatro, quadra poliesportiva coberta, além da que existe (que é muito 

pequena) e a sala dos professores é inadequada. 

Uma grande reclamação dos professores é que os alunos não gostam de ler, 

sabemos, também que parte dos professores, aparentemente, lêem pouco. Aqui, é urgente 

um projeto que esclareça porque dentro da escola os atores não gostam de leitura ou lêem 

pouco e se isto for verdadeiro, por que acontece. A obrigação de ler, pura e simplesmente, 

não resolverá o problema, pois, a leitura de algo que não é motivador, fora do contexto, ou a 

falta da cultura da leitura que deve s iniciar dentro de casa, podem ser alguns desses 

fatores, além da grande carga de trabalho de parte dos professores. Lembre-se que nossa 

pesquisa demonstra que 21 por cento dos alunos dessa u.e. disseram nunca ter visto seus 

pais lerem e apenas 20,4 por cento dos pais lêem livros. Para todos os casos, é é preciso 

perceber que o usuário dessa escola como da grande maioria da escola pública, é formado 

por pessoas das classes populares, muitos sem o acesso às condições sociais mais 

elementares, deixando-os de fora, na marginalidade social, portanto, é necessário um 

Projeto de Escola Pública Popular e tudo o que este conceito abrange em termos de uma 

Pedagogia Popular e Democrática que altere todas as relações que passem a ser 

dialogadas, profundas e atuando na essência, evitando superficialidades. Aqui não é 

possível compartimentalizar, é necessário um projeto multidisciplinar, interdisciplinar, 

transdisciplinar, amplo, envolvendo todos os setores com a utilização de um método popular 

e democrático. 
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Outros problemas da escola: 

ü Gravidez na adolescência;  

ü Falta de uma política efetiva de formação permanente dos profissionais (os cursos 

mantidos pelo governo não têm por objetivo fazer o professor “refletir sobre sua prática” o 

que, conseqüentemente não altera nada) e, ainda, a proposta do professor multiplicador 

funciona precariamente ou não funciona pela falta de mais horários disponíveis para este 

fim; 

ü Número insuficiente de HTPCs; 

ü Dificuldade de realização de trabalhos coletivos; 

ü Sobrecarga de trabalho do professor, trabalhando em mais de dois períodos ou mais de 

duas escolas; 

ü Professores “OFAs” em quantidade maior que os efetivos, provocando, assim, grande 

rotatividade desses profissionais, dificultando a continuidade de uma possível proposta; 

ü Profissionais contratados por intermédio da APM, cujo dinheiro enviado pela FDE pode 

ser cessado a qualquer momento causando insegurança nos profissionais e a todos 

preocupados com o processo educacional; 

ü A pauperização  gradual dos professores e demais funcionários da educação, dificulta a 

realização de cursos de formação, compra de livros, ida ao teatro, ao cinema de qualidade, 

programas de lazer com a família e amigos, etc; 

ü A política de bônus e gratificações ao invés de salários; 

ü Falta de autonomia e flexibilidade dos insuficientes recursos financeiros; 

ü A falta de assuduidade de parte dos professores; 

ü A falta de assiduidade de parte dos alunos; 

ü Alunos com distorção entre idade e série; 

ü Dificuldade de comunicação interna; 

ü Pouca utilização da Sala de Computadores; 

ü Biblioteca está fechada em processo de organização/falta de bibliotecário (a); 

ü Troca de aulas com grande número de alunos no corredor. 

 

II – OBJETIVOS DA ESCOLA 

 

Os objetivos gerais devem reportar-se ao objetivo do sistema ao qual a escola está 

ligada. A exposição dos objetivos gerais refere-se aos propósitos da escola, de forma 

coerente com a justificativa, e tem como fonte os direitos sociais, as políticas nacionais e 

estaduais da educação e as prioridades estabelecidas com o conhecimento das 

necessidades de nossa comunidade como um todo. 
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Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei nº 9.394, d 10 de 

dezembro de 1996, em seu Título II, “Dos Princípios e Fins da Educação nacional” está 

assim em seu artigo 2º: “A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho.” 

No artigo 237, da Constituição do Estado de São Paulo está: A educação ministrada 

com base nos princípios estabelecidos no artigo 205 e seguintes da Constituição federal e 

inspirada nos princípios da liberdade e solidariedade humana, tem por fim: 

I – a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, 

da família e dos demais grupos que compõem a comunidade; 

II – o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana; 

III – o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional; 

IV – o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na 

obra do bem comum; 

V – o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as 

dificuldades do meio, preservando-o; 

VI – a preservação, a difusão e expansão do patrimônio cultural; 

VII – a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção 

filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo; 

VIII – o desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica da 

realidade. 

Assim, são objetivos desta escola, além daqueles previstos nas legislações citadas 

anteriormente: 

I – Elevar sistematicamente a qualidade de ensino oferecida aos educandos; 

II – Formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; 

III – Promover a integração escola-comunidade; 

IV – Proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino; 

V – Estimular em seus alunos a participação bem como a atuação solidária junto à 

comunidade; 

VI – Estimular a Formação Integral do ser humano. 

 

II.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os Objetivos Específicos do Projeto Político Pedagógico representam os 

desdobramentos do objetivo geral tendo em vista a construção de uma proposta 
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essencialmente voltada para os direitos, interesses e necessidades do aluno. São objetivos 

PEDAGÓGICOS, SOCIAIS E CULTURAIS: 

§ Levar os alunos a lerem e interpretarem textos; 

§ Possibilitar a crítica através da reflexão e ação, formando, assim, o cidadão 

crítico participativo na escola, no bairro e na sociedade, criando para isso 

condições para o aluno refletir sobre seu papel como sujeito de sua ação, 

contribuindo para a transformação do indivíduo e da sociedade; 

§ Resgatar o desejo pelo conhecimento; 

§ Levar o aluno a participar coletivamente das ações do meio facilitando sua 

transformação e de tudo a sua volta; 

§ Construir e reconstruir mecanismos democráticos dentro e fora da escola; 

§ Resgatar, valorizar, preservar e divulgar a memória nacional em primeiro 

lugar e (depois) a de outros povos; 

§ Resgatar e valorizar a própria história, aflorando, assim, a sua identidade; 

§ Melhorar a convivência dentro da escola, com os pais e com os demais 

membros da comunidade promovendo a discussão sobre os conflitos e 

criando mecanismos para a melhora dessa convivência; 

§ Trazer a comunidade para a escola, para participar na proposição, 

elaboração e execução de projetos. 

 

III – METAS  

 

Ø Diminuição dos casos de violência e indisciplina; 

Ø Melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem; 

Ø Reduzir o número de faltas de alunos e professores; 

Ø Implementar (e reivindicar) uma política de formação permanente; 

Ø Melhorar o processo de integração escola-comunidade-escola. 

 

IV – PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS E FILOSÓFICOS QUE ORIENTAM O 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: 

 

“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana...” está no artigo 2º da lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Já no artigo 3º da 

mesma Lei está: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
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II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III – o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV – o respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – (...) 

VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII – (...) 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação do 

sistema de ensino; 

IX – garantia de padrão de qualidade; 

X – valorização da experiência extra-escolar; 

XI – vinculação enmtre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

A partir desses princípios a escola estabeleceu os seus que devem regular as 

realções, atividades escolares e todo o processo educacional como um todo: 

Ø Éticos  

Ø Epstemológicos 

Ø Democráticos 

Ø Liberdade 

Ø Igualdade 

Ø Inclusão 

Ø Humanismo 

Ø Autonomia 

Ø Emancipação 

Ø Dialógicos 

Ø Diversidades 

A proposta é que posteriormente nos aprofundemos na discussão destes conceitos. 

 

V – CONCEPÇÃO DE SOCIEDADE E DE SER HUMANO 

 

Acreditamos na construção de uma sociedade democrática, justa, solidária, 

igualitária e ética, com seres humanos com estas mesmas qualidades, sujeitos da sua 

própria história e desta sociedade, a qual ele está inserido. 

 

VI – SELEÇÃO DE CONTEÚDOS 

 

Ø Discutir desigualdades; 

Ø Diversidade; 
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Ø Meio ambiente e o homem nele inserido: energia, ecologia, água, biotecnologia, 

etc; 

Ø Sexualidade; 

Ø Drogas; 

Ø Ética; 

Ø Estética; 

Ø Auto-estima; 

Ø Democratização da cultura, esporte e lazer; 

Ø Qualidade de vida; 

Ø Além daqueles próprios de cada disciplina.  

Os conteúdos devem ser discutidos coletivamente a partir da realidade do aluno e da 

comunidade escolar. 

 

VII – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Ø Aulas expositivas: giz e lousa 

Ø Recursos Audiovisuais e recursos materiais próprios de cada disciplina 

Ø Seminários 

Ø Leituras de jornais, livros, revistas, etc. 

Ø Debates 

Ø Pesquisas 

Ø Discussões e ações nas instâncias democráticas 

Ø Criação de comissões 

Ø Participação efetiva no dia-a-dia da escola. 

 

VIII – PRINCÍPIOS DE CONVIVÊNCIA 

 

Os princípios de convivência devem ser pautados pelas relações democráticas entre 

todos os segmentos comprometidos com o processo educacional e da comunidade em 

geral. As tomadas de decisões acontecerão nas seguintes instâncias democráticas e 

reuniões: 

Ø Conselho de Escola 

Ø Conselho de classe e Série 

Ø HTPC 

Ø Reunião Pedagógica 

Ø Assembléia Geral 

Ø Grêmio Estudantil 
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Ø Conselho deliberativo da Associação de Pais e Mestres 

Ø Comissões 

A pedagogia enquanto ciência dialógica nos mostra que “o conflito está na base de 

toda a pedagogia” (Gadotti, 1995:30), que o seu referencial maior é a práxis, entendida 

como ação transformadora (ibid) e que o fenômeno educativo é sempre um processo 

humanizador que depende da mediação pedagógica do educador (Padilha, 2002:96). 

 

IX – AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Ø AUTO-AVALIAÇÃO 

Ø AVALIAÇÃO PELA COMUNIDADE ESCOALR 

Ø AVALIAÇÃO INTERNA 

Quando? Todo trabalho deve ser iniciado com uma avaliação diagnóstica e a 

avaliação deve ocorrer permanentemente, de forma contínua; 

Superar a avaliação só do aluno e passar a uma avaliação do processo ensino-

aprendizagem e a avaliação do sistema como um todo para indicar encaminhamentos e 

soluções; 

Para que? Para esclarecer se os objetivos e metas estão sendo alcançados, se se 

continua ou muda as estratégias ou redireciona o projeto; 

Como? Quantitativamente: com números, situações concretas e, qualitativamente: 

observações, relatórios, acompanhamentos, leituras de situações, pesquisas, etc; 

O quê? O processo como um todo: metodologia, recursos (materiais, físicos, 

pedagógicos e didáticos, humanos, etc), contexto, a relação professor/aluno, convivência, a 

função do estado, etc. 

 

A avaliação do projeto Político Pedagógico da Escola será realizada através de:  

Ø Registro durante as HTPCs; 

Ø Reuniões com as Comissões; 

Ø Discussão com os membros da comunidade para elaboração de uma avaliação 

interna; 

Ø Reuniões periódicas; 

Ø Reuniões com cada um dos segmentos escolares: pais, alunos, professores, 

coordenação, direção e funcionários; 

Ø Reuniões de Conselho de Classe e Série; 

Ø Reuniões da Associação de Pais e Mestres; 

Ø Reuniões com o Grêmio estudantil; 

Ø Registro de assiduidade de professores e evasão e assiduidade dos alunos; 
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Ø Reuniões do Conselho de Escola, que é quem deve concluir esse processo 

avaliatório. 

 

X – INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

 

Ø Avaliação Diagnóstica: Questionário sócio-econômico e Questionário Étno-

cultural, na perspectiva de utilizar o método para a Leitura Etnográfica; 

Ø Avaliação interna ampla; 

Ø Avaliação escrita: subjetiva e objetiva; 

Ø Atividade em grupo; 

Ø Participação e observação diária; 

Ø Seminários e debates. 

 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA UTILIZADA: 

Questionário sócio-econômico: foi realizado e tabulado. 

Questionário étno-cultura: foi realizado, porém, não tabulado, ainda. 

Temos que aprofundar o nosso conhecimento em relação a comunidade, mas para 

isso temos que aprender um método que envolve o levantamento dos aspectos econômicos, 

sociais e culturais da comunidade. 

ECONÔMICOS: ocupação; trabalho e sua divisão; produção/modo de vida. 

SOCIAIS: Organização, origem e estrutura (poder/família, etc). 

CULTURAIS: Hábitos, usos, costumes, rituais, etc. 

 

 

 
Simplesmente, não posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os outros. 

Paulo Freire 

 

 

 

 

São Bernardo do campo, 13 de agosto de 2004 
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