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�Tudo o que a gente puder fazer, no sentido de abrir mais a escola, no 

sentido de provocar, pedir, desafiar estudantes, merendeiras, zeladores, 

vigias, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, pais, médicos, 

dentistas, alunos, vizinhos da escola, tudo o que a gente puder fazer 

para 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, que é o de ter voz, o de 

ganhar voz e não apenas o de falar, não apenas o de dar bom-dia. Ora, 

o conselho de classe é um dos momentos, é um dos meios de que a 

gente pode se servir, se é que eu posso usar esse verbo, nessa luta 

pela democratização da escola e pela democratização do ensino no 

Brasil�. 

                                                                                                                    Paulo Freire 
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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa, de natureza qualitativa, está direcionada à análise das 

políticas educacionais ligadas à democratização da gestão escolar e demais processos 

escolares ligados à avaliação. Nesse contexto, é evidenciado o Conselho de Classe e 

Série, pois esse vem se concretizando como um dos espaços que favorecem a 

participação de pais e alunos, tornando-se fator 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) estudo de caso em 

duas instituições escolares da Rede Pública de São Paulo e (3) entrevistas com pais, 

alunos, professores e gestores que serviram de parâmetros para saber como estão 

realizadas as reuniões de Conselho de Classe e Série. Os objetivos da pesquisa foram 

voltados para verificar como vem sendo estruturada a participação da comunidade na 

construção da gestão democrática da escola, principalmente nas práticas do Conselho 

de Classe e Série. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: participação, gestão democrática, Conselho de Classe e Série, 

ensino-aprendizagem, avaliação, recuperação. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation results from a qualitative research, referred the educational policies 

aiming democratic practices within public schools. The focus of this study concerns to the Class 

Council, once it has been consolidated as an important issue, a key success factor of the 

democratization of school management and the teaching-learning process, improving the quality 

and giving the opportunity to parents and  students to participate in the school processes. That 

research had three axis: (1) data and analysis of school documentation; (2) observation in two 

public schools of Sao Paulo and (3) interviews with parents, students, teachers and educational 

administrators. Each moment of this research could bring out a reflection concerned to the Class 

Council practices, from which could be proposed some considerations. The main objectives 

were to demonstrate how the participation process has been occurred even by discernments 

and errors during the school construction in a democratically process, mainly on Class Councils 

practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

Meu percurso na educação teve início em 1980, quando lecionava na rede 

pública estadual de ensino na cidade de São Paulo como professora do, então, nível de 

1ª a 4ª série do Ensino de 1º Grau, de implantação então recente, e que é o atual Ciclo I 

do Ensino Fundamental. Em 1994 concluí o curso de Pedagogia e no ano seguinte 

comecei a trabalhar em um colégio privado como Coordenadora Pedagógica. Foi um 

desafio muito grande porque, embora recém-formada tinha que coordenar cursos 

técnicos, o que, para mim era novidade. 

Trabalhei nessa escola por quatro anos. Experiência para mim muito importante, 

pois aprendi muito sobre coordenação e direção de escola. Em 1996 iniciei curso de 

Pós-Graduação em Didática do Ensino Superior. 

Em 1998 fui convidada a ser diretora de um colégio privado que estava iniciando 

suas atividades naquele ano. Mais uma vez parecia ser um grande desafio, pois sendo 

uma escola nova, eu precisaria implantar as documentações e contratações de 

professores, e qualquer erro poderia desencadear o fracasso da escola. 

Dediquei minha vida a essa escola por seis anos. Trabalhava das 7h às 23h. 

Cada ano que passava, ficava mais envolvida, desistindo da minha vida particular e 

familiar, acarretando problemas sérios de doenças decorrentes de muitas horas de 

trabalho. 

Foi difícil, mas resolvi desistir e voltar a lecionar no Ciclo I do Ensino 

Fundamental, mas parecia que algo estava faltando, pois trabalhava somente no 

período matutino. 

Em 2004 iniciei o curso de Mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie 

no programa de Distúrbios do Desenvolvimento. Mas após um ano precisei parar 

porque não conseguia mais pagar as mensalidades, cujo valor era superior ao que 

recebia na Rede Estadual como professora. 

Em 2005 e 2006 iniciei os cursos de graduação em Letras e Aproveitamento de 

Estudos em Geografia, respectivamente, frequentando aulas somente aos sábados. 
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A partir de 2007 comecei a lecionar a disciplina de Geografia em duas escolas 

privadas da cidade de São Paulo no horário da manhã e a atuar como docente no curso 

de graduação em Pedagogia em Santa Isabel (cidade da região metropolitana da 

capital paulista) no horário noturno. 

Em razão das aulas no curso de Pedagogia decidi voltar a cursar o stricto sensu. 

Então em 2008 ingressei no Programa de Pós-graduação em Educação com linha de 

pesquisa em Políticas e Gestão Educacionais na Universidade Metodista de São Paulo. 

Meu projeto inicial foi sobre a gestão escolar, pois pretendia pesquisar sobre a 

profissão à qual tanto me dediquei, mas considerando as várias mudanças que 

ocorreram no sistema educacional, onde os alunos continuavam sendo excluídos pelos 

professores, que, indiscriminadamente, continuavam decidindo a aprovação ou 

reprovação dos alunos, e as famílias continuavam alheias do cotidiano escolar, resolvi 

pesquisar sobre o Conselho de Classe Participativo.    

A partir dessas experiências e dos estudos iniciais sobre o tema verifico que em 

muitas escolas a prática do Conselho de Classe e Série não é vista como uma reunião 

para identificar as causas do baixo rendimento escolar e importância e necessidade da 

participação dos pais e alunos. Esses conselhos são utilizados para excluir ou mesmo 

rotular, alegando que alguns alunos devem ser retidos por não obter um rendimento 

satisfatório.   

Esse tipo de Conselho de Classe, considerado �tradicional� não deveria persistir, 

pois a participação dos pais e alunos nesse colegiado é exigência legal no Estado de 

São Paulo desde 1998, quando entrou em vigor o Parecer nº 67/98 � Normas 

Regimentais Básicas para Escolas Estaduais. 

Esse parecer trata da gestão democrática conferindo maior autonomia às 

escolas na direção da busca de seus objetivos educacionais, juntamente com os 

interesses dos professores, pais e alunos. Assim o gestor escolar poderá dividir 

responsabilidades visando à conquista de uma escola transformadora e democrática. O 

trabalho de todos envolvidos na escola democrática terá como finalidade a busca de 

uma educação de melhor qualidade. 
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Nas escolas em que se adota o Conselho de Classe Participativo os educadores 

constatam que o comprometimento do aluno com seu aprendizado é muito maior, e, 

aliado à presença dos pais, a avaliação de todos permanece sempre em discussão. 

A participação dos pais é de fundamental importância na vida de seus filhos. Eles 

muitas vezes deixam de participar alegando despreparo, e a participação fica restrita 

somente aos professores e gestores. 

Werle (2003, p. 43) 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. 
 

O Conselho de Classe Participativo pode ser um momento em que os pais 

tomam ciência do rendimento escolar dos alunos, podendo então ajudar para que se 

dediquem mais em busca do desenvolvimento pleno de seu filho. 

Essa participação pode fazer com que a educação tenha mais qualidade e que 

seja significante. 

É de fundamental importância à participação dos pais para construção, avaliação 

e solução coletiva dos problemas da escola, analisando os resultados e metas a serem 

seguidas, visando alcançar uma educação inovadora e transformadora. 

Os pais precisam sentir-se respeitados, valorizados para que as relações 

cresçam, se desenvolvam e que façam da escola um lugar de integração e de decisões 

coletivas visando à melhoria do ensino e exercício da cidadania. 

Segundo Abranches (2003, p. 95-96) 

 
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. 
 

Outra participação importante é a dos alunos, onde eles poderão contribuir para 

os pareceres dos professores. 

Para Penin (1992, p. 90) 
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Não está nas possibilidades da escola mudar as características de vida 

dos alunos ou de suas famílias, mas, a escola pode e deve mudar as 

formas e condições do serviço prestado, conforme as características dos 
alunos. 
 

O Conselho de Classe realizado nas escolas, sempre foi motivo de frustração, 

pois somente os professores têm sido os detentores do saber, onde se considera que o 

problema é sempre o aluno e nunca do professor. 

É necessário envolver os pais e os alunos para que possam, juntamente com os 

gestores, participar das tomadas de decisões coletivas, e assim contribuírem para uma 

educação de qualidade, onde os alunos avaliem a metodologia utilizada pelo professor 

e pela escola, tanto nos aspectos positivos quanto negativos. 

A inovação da educação só será concretizada por alunos reflexivos, autônomos, 

capazes de construir uma sociedade mais justa, fortalecendo a igualdade de direitos, 

justiça, de crescimento e de democracia. 

A escola precisa desenvolver estratégias para que o aluno possa participar 

coletivamente e que seja parte de todo processo de construção político e pedagógico. 

De acordo com Machado e Ferreira (2002, p. 10) 

 
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. 
 

É preciso que a escola desenvolva uma perspectiva de inovação através de uma 

participação dialógica e reflexiva, com estratégias para uma maior qualidade da 

educação, proporcionando real participação dos pais, alunos e professores, para dar 

sentido e mudar a estruturação do Conselho de Classe. 

Segundo Bordenave (1994, p. 25) aos sistemas educativos formais e não formais 

caberia desenvolver mentalidades participativas pela prática constante e refletida da 

participação. 

Com a participação de todos os envolvidos com compromisso no processo 

ensino-aprendizagem, num espaço acolhedor, respeitando as diferenças, a igualdade 
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de direitos, de diálogo, de crescimento, levará a soluções e transformações da 

estruturação do conselho de classe. 

De acordo com Demo (1992, p. 10) no mundo moderno a educação em sentido 

amplo de capacidade de aprender constantemente recicla-se, tende a ser o patrimônio 

mais estratégico da pessoa e da sociedade, principalmente em termos de oportunidade 

de desenvolvimento. 

A escola só será democrática se atingir sua função social, dando oportunidades 

para que todos os envolvidos possam participar ativamente da vida escolar e, 

sobretudo, ser respeitados em sua cidadania. 

A partir dessas considerações o estudo se desenvolveu e os capítulos foram 

elaborados e estruturados conforme a seguir. 

O primeiro capítulo � Leis que regem o Conselho de Classe Participativo � 

contextualiza o período do Regime Militar brasileiro, quando se praticava o 

antidemocrático, onde professores foram presos e demitidos e estudantes foram presos 

e feridos em função do pensamento ideológico da época, pois qualquer expressão 

popular contrariava os interesses de governo. 

Depois, com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

estabelece-se a gestão democrática do ensino público, com direitos a igualdade, 

liberdade, pluralismo de idéias, gratuidade de ensino, valorização de profissionais, 

qualidade de ensino, direito de participação na gestão das instituições públicas de 

ensino e, conforme a redação do artigo 205, a educação passa a ser direito de todos, 

dever do Estado e da família. Também já se menciona a participação da comunidade, 

onde juntos procurarão solucionar os problemas da escola, pois assim se pode 

construir uma escola transformadora e autônoma. 

Outra lei que considera que a gestão deve ser democrática é a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, consolidando uma cultura democrática, 

a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres e uma real integração 

entre a escola e a comunidade. 

Também o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 9096/90, afirma que os 

pais têm o direito de ter ciência do processo pedagógico e direito à participação na 

definição da melhor estratégia de ensino, os critérios de seleção de conteúdos 
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curriculares e os critérios e formas de avaliação desenvolvidas no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno. 

No segundo capítulo � Fundamentação Teórica do Conselho de Classe 

Participativo � a chegada dos primeiros jesuítas para cuidar das missões indígenas e 

do ensino; o movimento surgido no início do século XX, como um movimento de 

renovação do ensino, a Escola Nova, com John Dewey, que traz a tendência de que o 

ensino deveria se dar pela ação e não pela instrução, numa educação produtiva, no 

reconstruir da experiência de cada um, numa convivência democrática. E ainda em 

1920, Anísio Teixeira também retrata que a sociedade está em constante 

transformação e a escola deveria formar indivíduos reflexivos, inserindo-se numa 

sociedade democrática, e a escola é o local propício para a construção social. 

Dalben aponta como característica do Conselho de Classe Participativo a 

participação direta dos profissionais que envolvem o trabalho pedagógico 

possibilitando-lhes a oportunidade de analisarem e discutirem o processo de trabalho 

desenvolvido em sala de aula e um momento para se avaliar a eficácia do processo 

ensino aprendizagem, proporcionando repensar a prática docente. O conselho de 

classe deve ter a presença dos alunos, dos professores, coordenadores e mediado pelo 

gestor da escola, com a finalidade de conduzir a reunião de forma democrática, sempre 

com o bom senso e resgate de auto-estima dos alunos. 

Outro fator importante do conselho de classe é a reflexão sobre as estratégias 

utilizadas nas escolas em relação às formas de avaliação. 

A avaliação deve ter pressuposto qualitativo do desempenho do aluno por meio 

de um processo diagnóstico que investigue as dificuldades de aprendizagem do aluno e 

que permita seu acesso aos diferentes saberes, pois só assim poderemos ter uma 

escola com uma avaliação democrática que tanto sonhamos. 

No terceiro capítulo � Relativo ao Levantamento de Campo � utilizei uma 

metodologia qualitativa, considerando o significado que os sujeitos dão às suas 

práticas; um estudo de caso em duas escolas públicas, sendo que uma delas dentro 

dos moldes de um Conselho mais tradicional sem a participação da comunidade e outra 

com efetiva participação de alunos, pais, professores, coordenadores e diretor. 
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Também utilizei entrevistas para coleta de dados permitindo uma captação 

imediata de informações, além de uma análise documental, dando mais estabilidade 

aos resultados obtidos e fundamentando afirmações e declarações. E para obter 

informações que pudessem levar às respostas de minhas dúvidas participei de reuniões 

de Conselho de Classe. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS LEGAIS DO CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO 

 

Neste capítulo faço uma breve abordagem da história da educação brasileira 

destacando especialmente o que se refere à democracia nas escolas. Primeiramente 

relato como era a educação nos moldes do regime militar para, então, selecionar 

algumas leis pertinentes à idéia da consecução de um conselho de classe democrático 

com a presença de pais e alunos. 

Em seguida trato da progressão continuada, sistema de ensino introduzido no 

Estado de São Paulo, para garantir o acesso e permanência do aluno na escola, 

destacando a avaliação do processo de ensino-aprendizagem e algumas leis 

objetivando a melhoria da qualidade de ensino preponderando os aspectos qualitativos, 

tornando práticas de avaliação mais formativas e interativas. 

Finalizo apontando leis que asseguram a recuperação para os alunos com 

aproveitamento insatisfatório ao longo do ano de forma contínua e paralela e no final do 

ano para os alunos que não atingiram os objetivos pretendidos. 

  

1.1 � A Educação no Regime Militar 

 

No período que se consolida após o golpe militar de 31 de março de 1964, que 

depôs o então presidente João Goulart instaurando no Brasil uma ditadura que duraria 

vinte e um anos, aqui chamado regime militar, a educação tinha um caráter 

antidemocrático, onde professores foram presos e demitidos, em função do 

pensamento ideológico e estudantes foram presos e feridos, onde qualquer expressão 

popular contrariava aos interesses do governo. 

 Em 1969 o Decreto-Lei nº 477 estabeleceu claramente que estudantes têm que 

estudar e não cometer atos �indisciplinares� ou �subversivos�. 

 

Art 1o Comete infração disciplinar o professor, aluno, funcionário ou 

empregado de estabelecimento de ensino público ou particular que: 
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I - Alicie ou incite a deflagração de movimento que tenha por finalidade a 

paralisação de atividade escolar ou participe nesse movimento; 
II - Atente contra pessoas ou bens, tanto em prédio ou instalações, de 

qualquer natureza, dentro de estabelecimentos de ensino, como fora 
dele; 
III - Pratique atos destinados à organização de movimentos subversivos, 

passeatas, desfiles ou comícios não autorizados, ou dele participe; 
IV - Conduza ou realiza, confeccione, imprima, tenha em depósito, 

distribua material subversivo de qualquer natureza;  
V - Seqüestre ou mantenha em cárcere privado diretor, membro do 

corpo docente, funcionário ou empregado de estabelecimento de ensino, 

agente de autoridade ou aluno;  
VI - Use dependência ou recinto escolar para fins de subversão ou para 

praticar ato contrário à moral ou à ordem pública. 
§ 1

o As infrações definidas neste artigo serão punidas:  
I - Se tratar de membro do corpo docente, funcionário ou empregado de 

estabelecimento de ensino com pena de demissão ou dispensa, e a 

proibição de ser nomeado, admitido ou contratado por qualquer outro da 
mesma natureza pelo prazo de cinco anos;  
II - Se tratar de aluno, com a pena de desligamento e a proibição de se 

matricular em qualquer outro estabelecimento de ensino por prazo de 
três (3) anos.  
§ 2

o Se o infrator for beneficiário de bolsa de estudo ou perceber 

qualquer ajuda do Poder Público, perdê-la-á, e não gozará de nenhum 

desses benefícios pelo prazo de cinco (5) anos.  
§ 3

o Se tratar de bolsista estrangeiro será solicitada a sua imediata 

retirada do território nacional.  
Art. 2o A apuração das infrações a que se refere este Decreto-Lei far-se-
á mediante processo sumário a ser concluído no prazo improrrogável de 

vinte dias.  
Parágrafo único. Havendo suspeita de prática de crime, o dirigente do 

estabelecimento de ensino providenciará, desde logo a instalação de 

inquérito policial. 
Art. 3o O processo sumário será realizado por um funcionário ou 

empregado do estabelecimento de ensino, designado por seu dirigente, 
que procederá às diligências convenientes e citará o infrator para, no 

prazo de quarenta e oito horas, apresentar defesa. Se houver mais de 
um infrator o prazo será comum e de noventa e seis horas.  
§ 1

o O indicado será suspenso até o julgamento, de seu cargo, função 

ou emprego, ou, se for estudante, proibido de freqüentar as aulas, se o 

requerer o encarregado do processo.  
§ 2

o Se o infrator residir em local ignorado, ocultar-se para não receber a 

citação, ou citado, não se defender ser-lhe-á designado defensor para 

apresentar a defesa.  
§ 3

o Apresentada à defesa, o encarregado do processo elaborará 

relatório dentro de quarenta e oito horas, especificando a infração 

cometida, o autor e as razões de seu convencimento.  
§ 4

o Recebido o processo, o dirigente do estabelecimento proferirá 

decisão fundamentada, dentro de quarenta e oito horas, sob pena do 
crime definido no Art. 319 do Código Penal, além da sanção cominada 

no item I do § 1o do Art. 1o deste Decreto-Lei.  
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§ 5
o Quando a infração estiver capitulada na Lei Penal, será remetida 

cópia dos atos à autoridade competente.  
Art. 4o Comprovada a existência de dano patrimonial no estabelecimento 

de ensino, o infrator ficará obrigado a ressarci-lo, independentemente 
das sanções disciplinares e criminais que, no caso, couberem.  
Art. 5o O Ministro de Estado da Educação e Cultura expedirá, dentro de 

trinta dias, contados da data de sua publicação, instruções para a 

execução deste Decreto-Lei.  
Art. 6o Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

 

1.2 � Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: Gestão Democrática 

 

Com a Constituição Federal de 1988 estabeleceu-se a gestão democrática do 

ensino público, com direitos a igualdade, liberdade, pluralismo de idéias, gratuidade de 

ensino, valorização de profissionais, qualidade de ensino, direito de participação a fazer 

parte da gestão das instituições públicas de ensino. 

O artigo 205 reza que a educação através do incentivo no processo educativo é 

um direito de todos, dever do Estado e da família e já se menciona a participação da 

comunidade. 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será 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. 
 

No artigo 206, inciso VI, da referida Carta Magna o ensino público deve ter uma 

gestão democrática, favorecendo um processo de construção, de diálogo e interação 

entre os envolvidos no processo ensino aprendizagem, e assegurando a democracia 

participativa da escola. 

A comunidade deve avaliar todo o processo de gestão escolar, e não apenas 

funcionar como consulta por parte da gestão escolar. 

A prática da gestão democrática requer a participação de todos, onde juntos 

procurarão solucionar os problemas da escola, porque assim se tornará uma escola 

transformadora e autônoma. 
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É importante que a escola tenha autonomia, pois unindo os interesses da 

comunidade e os objetivos educacionais formarão uma escola fortalecida e poderão 

alcançar os objetivos almejados no processo educacional. 

 
Art. 206. 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 o 
pensamento, a arte e o saber; 
III -  pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
IV -  gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V -  valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da 
lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 

profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas 

e títulos; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII -  garantia de padrão de qualidade. 

 

 

1.2.1 � A gestão Democrática no Parecer CEE 67/98 

 

O Parecer CEE nº 67/98 assegura a gestão democrática, possibilitando maior 

autonomia às escolas, assim poderá alcançar os objetivos educacionais, juntamente 

com os interesses dos professores, pais e alunos, para que o gestor escolar possa 

dividir responsabilidades e conquistar uma escola transformadora e democrática. 

O trabalho de todos envolvidos na escola democrática terá como finalidade uma 

educação melhor, de qualidade. 

A comunidade deve conhecer o processo educacional da escola, para que junto 

com a equipe pedagógica analisem o processo de avaliação da aprendizagem do 

aluno, sobre os índices de promoção, reprovação e abandono, diagnosticando as 

causas e os problemas que interferem no bom desempenho escolar. 

É necessária a participação dos alunos, pais e professores na busca de 

inovações na elaboração de ações para que possam solucionar os problemas 

diagnosticados. 

Dentre todos os artigos do Parecer CEE nº 67/98 podemos destacar o que 

segue: 
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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-
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 associação de 

pais e mestres; 
III - autonomia na 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 

aprovada pelos órgãos ou instituições escolares competentes, 
obedecida à legislação específica para gastos e prestação de contas de 

recursos públicos. 
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1.2.2 � A Gestão Democrática na LDB � Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional 

 

O artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional � LDB, Lei nº 

9394/96, retrata que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana. 

 
Art. 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 3º da mesma Lei, considera-se que a gestão deve ser democrática e 

solidária com uma educação de qualidade, à democratização dos saberes, 

consolidação de uma cultura democrática e a formação de cidadãos conscientes de 

seus direitos e deveres e uma real integração entre a escola e a comunidade. 

 
Art. 3º.  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-  pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV-  respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V-coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  
VI-gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
VII- valorização do profissional da educação escolar; 
VIII- gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas 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.  

 

 

1.2.3 � A Gestão Democrática no ECA � Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

O Parágrafo Único do Artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente � ECA, 

Lei nº 9096/90, afirma que os pais têm o direito de ter ciência do processo pedagógico e 

direito de participar da definição da melhor estratégia de ensino, de selecionar 
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conteúdos curriculares e dos critérios e formas de avaliação desenvolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem do aluno. 

 
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
[...] 
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 

processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 

educacionais. 
 

 

1.2.4 � A Gestão Democrática no Plano Nacional de Educação 

 

O Plano Nacional de Educação tem como objetivo e prioridades qualidade de 

ensino e uma gestão democrática com participação da comunidade escolar nos 

Conselhos de Classe e Série, estabelecendo: 

 
 

a) a elevação global do nível de escolaridade da população; 
b) a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 
c) a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao 

acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública e; 
d) democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos 

oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a 

participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalentes. 
 

 

O conselho de classe tinha natureza consultiva onde suas atribuições 

restringiam-se à direção da escola. 

De acordo com o artigo 29 do Decreto nº 10.623, de 26 de outubro de 1977 e 

artigo 27 da Lei nº 11.625 de 23 de maio de 1978, o Conselho de Classe e série difere 

dos demais órgãos colegiados pela necessidade de participação direta dos profissionais 

para que possam fazer uma discussão coletiva e reflexiva, embora a participação de 

alunos e pais seja opcional, alegando que os alunos estarão presentes indiretamente 

através de seus resultados. Dessa forma o Conselho de Classe deixa sua dinâmica na 

participação da comunidade para construção de uma gestão democrática. 
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A organização interdisciplinar mostra a preocupação com a metodologia 

desenvolvida, os conteúdos trabalhados, os critérios de avaliação e na relação com a 

família. 

A centralização da Avaliação Escolar pode ser figurada em um conselho de 

classe democrático, com a participação de alunos, e podendo ter a presença dos pais.  

O referido artigo 29 do Decreto nº 10.623 determina como atribuições do 

Conselho de Classe: 

  
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)-laborando a programação das atividades de recuperação, de 

aproveitamento e de compensação de ausências; 
II- avaliar a conduta da classe: 
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 ao mínimo exigido; 
c)- julgando da oportunidade e conveniência de proporcionar ao aluno 

no decorrer do ano letivo, atividades destinadas à compensação de 

ausência; 
d)- homologando o conceito definitivo dos alunos submetidos a estudos 
de recuperação final; 
e)- opinando sobre os recursos relativos a verificação do rendimento 

escolar interpostos por alunos ou seus responsáveis. 
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1.3 � Conselho de Classe Democrático 

 

1.3.1 � O Conselho de Classe no Parecer CEE nº 67/98 

 

O processo de avaliação era feito de maneira classificatória, selecionando se o 

aluno estava apto ou não para prosseguir seus estudos, sem considerar o rendimento 

global do aluno, caracterizando uma visão tradicional. 

No Parecer CEE nº 67/98 das Normas Regimentais Básicas para as Escolas 

Estaduais os seguintes artigos se referem ao conselho de classe: 

 
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. 
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 sequência 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.  
 

No parágrafo 2º do artigo 42 do Parecer CCE nº 67/98 estão previstas reuniões 

de conselho de classe com participação dos pais e alunos sobre os procedimentos 

adotados na aprendizagem dos alunos. 

Se os conselhos de classe não fossem importantes não estariam previstos no 

calendário anual, mas mesmo assim não há uma importância na reflexão de sua 

dinâmica quanto às suas possibilidades de criação, de efetiva e sólida participação de 

toda comunidade escolar na gestão da escola. 
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Uma gestão democrática tem como base a participação da comunidade no dia-a-

dia da escola e inclusive nos momentos de decisões importantes como é o conselho de 

classe. 

 
§ 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 resultados de aprendizagem alcançada. 
 

De acordo com este mesmo parecer o Conselho de Classe deverá ser 

constituído por todos os professores da mesma série e contará com a participação de 

alunos da mesma classe, independentemente de sua idade. 

É estabelecido que seu objetivo é promover o acompanhamento e avaliação do 

ensino e aprendizagem coletivamente com todos os colegiados envolvidos. 

Com a participação dos alunos no conselho de classe há um maior envolvimento 

e responsabilidade de cada um no processo de construção pedagógica e dos direitos e 

deveres por parte dos alunos. 

As soluções dos problemas proporcionam um diálogo ainda maior entre 

professores e alunos buscando uma reformulação nas ações e superação dos 

problemas. 

 
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 sequência 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, natureza e 

atribuições dos conselhos de classe e série.  
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1.3.2 - O Conselho de Classe na LDB 

 

Os artigos 14 e 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional � LDB, Lei 

nº 9394/96, contemplam a gestão participativa que garante a participação dos 

professores e especialistas, dos alunos, bem como de seus pais. O objetivo é a 

formação de cidadãos que participem das decisões da escola com autonomia para 

discutir e questionar temas relacionados à aprendizagem e ao aproveitamento dos 

alunos relatados pelos professores. É notável que muitas escolas não cumprem a lei, 

pois muitos dizem que os alunos não têm maturidade para participar e tomar decisões 

importantes. 

 
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. 
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 

públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 

autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 

observadas as normas gerais de direito financeiro público. 
 

Se os alunos forem bem orientados poderão discutir com seus professores sobre 

os métodos e conteúdos empregados no processo ensino-aprendizagem. 

Outra presença importante é a dos pais, mas alguns sentem-se constrangidos 

em participar do conselho de classe, achando que por suas diferenças econômicas e 

sociais não saberão como poderão colaborar nessa reunião. Por isso é importante que 

os pais sejam convidados pela direção e que sejam esclarecidos os objetivos do 

Conselho, seus fundamentos legais, os procedimentos pedagógicos e nos resultados 

relativos ao aproveitamento dos alunos. 

A presença dos pais amplia as possibilidades de solução dos problemas que 

interferem na aprendizagem. 

A escola deve acolher os pais com objetivo de levá-los a participar na execução 

de projetos e discussão para melhoria da integração e convivência entre comunidade e 

escola para que eles possam ajudar a diminuir os casos de violência e indisciplina, 
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reduzir o número de faltas dos alunos, e propor ações que possam vir a sanar 

dificuldades apontadas no processo ensino-aprendizagem. 

A gestão democrática citada na LDB garante à equipe pedagógica o direito de 

estabelecer princípios, e objetivos de seu conselho de classe, onde deverá 

desempenhar o verdadeiro papel da avaliação dos alunos, diagnosticando as 

dificuldades e apontar as mudanças de superação das dificuldades dos alunos. 

 

1.4 � Regime de Progressão Continuada 

 

Para entender a avaliação da aprendizagem do aluno, primeiramente deve-se 

conhecer o sistema de ensino introduzido no Estado de São Paulo. 

 

1.4.1 � O Regime de Progressão Continuada na Deliberação CEE Nº 09/97 

 

De acordo com a Deliberação CEE nº 09/97, artigo 1º, fica instituído o regime de 

progressão continuada. O § 3º estabelece que esse regime deve garantir a avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem, o qual deve ser objeto de recuperação continua e 

paralela. 

Art. 1º - Fica instituído no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo o 

regime de progressão continuada, no ensino fundamental, com duração 

de oito anos.  
§ 1º - O regime de que trata este artigo pode ser organizado em um ou 
mais ciclos.  
§ 2º - No caso de opção por mais de um ciclo, devem ser adotadas 

providências para que a transição de um ciclo para outro se faça de 

forma a garantir a progressão continuada. 
§ 3º - O regime de progressão continuada deve garantir a avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem, o qual deve ser objeto de 
recuperação contínua e paralela, a partir de resultados periódicos 

parciais e, se necessário, no final de cada período letivo. 
 

 

1.4.2 � O Regime de Progressão Continuada na LDB 

 

A progressão continuada foi acatada pelo Conselho Estadual de Educação que 

se fundamentou no artigo 32, § 2º, da Lei Federal 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação Nacional, onde o aluno não terá prejuízo na avaliação no processo 

ensino-aprendizagem. 

 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 

anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, 
terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
[...] 
 
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série 

podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão 

continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-
aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 
 

 

1.4.3 � O Regime de Progressão Continuada na Lei nº 10403/71 

 

O regime de Progressão Continuada também acatada pelo artigo 2º da Lei nº 

10403/71, onde o Conselho Estadual de Educação deve formular os objetivos e traçar 

normas para a organização do Sistema de Ensino do Estado de São Paulo. 

 
Artigo 2º - Além de outras atribuições conferidas por Lei, compete ao 

Conselho: 
 I - formular os objetivos e traçar normas para a organização do Sistema 

de Ensino do Estado de São Paulo. 
 

 

1.4.4 � O Regime de Progressão Continuada no Parecer CEE nº 67/98 

 

No Parecer CEE nº 67/98, artigo 50, o regime de progressão continuada fica 

instituído com o objetivo de atender as demandas do ensino do Estado de São Paulo 

como garantia de acesso e permanência na escola, pois a evasão e repetência na 

escola eram muito altas, sem se dizer no prejuízo financeiro da educação. 

 
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.  

 

Com o texto do artigo 51 do mesmo parecer, a avaliação passa a ser contínua e 

cumulativa e a recuperação deve ocorrer ao longo do ano. 
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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. 
 

Sendo assim, não faz mais sentido reprovar um aluno por algum problema em 

sua aprendizagem, porque esta não deve mais ser dominada em cada série e sim 

contínua e com avaliação permanente. 

Os alunos devem ter o direito ao conhecimento necessário, ao sucesso escolar e 

a seu progresso social. 

 

1.5 � Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 

1.5.1 � A avaliação na Lei de Diretrizes e Bases Nº 5692/71 

 

O artigo 14 da Lei nº 5692/71 ressaltava que a verificação do rendimento escolar 

deveria compreender a avaliação do aproveitamento, a apuração da assiduidade e 

preponderar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  

 
Art. 14. A verificação do rendimento escolar ficará, na forma regimental, 

a cargo dos estabelecimentos, compreendendo a avaliação do 

aproveitamento e a apuração da assiduidade.  
 1º Na avaliação do aproveitamento, a ser expressa em notas ou 

menções, preponderarão os aspectos qualitativos sobre os quantitativos 

e os resultados obtidos durante o período letivo sobre os da prova final, 

caso esta seja exigida.  
 2º O aluno de aproveitamento insuficiente poderá obter aprovação 

mediante estudos de recuperação proporcionados obrigatoriamente pelo 

estabelecimento.  
 3º Ter-se-á como aprovado quanto à assiduidade: 
 a) o aluno de freqüência igual ou superior a 75% na respectiva 
disciplina, área de estudo ou atividade; 
 b) o aluno de frequência inferior a 75% que tenha tido aproveitamento 

superior a 80% da escala de notas ou menções adotadas pelo 

estabelecimento; 
 c) o aluno que não se encontre na hipótese da alínea anterior, mas com 
freqüência igual ou superior, ao mínimo estabelecido em cada sistema 

de ensino pelo respectivo Conselho de Educação, e que demonstre 

melhoria de aproveitamento após estudos a título de recuperação.  
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 4º Verificadas as necessárias condições, os sistemas de ensino 

poderão admitir a adoção de critérios que permitam avanços 

progressivos dos alunos pela conjugação dos elementos de idade e 

aproveitamento. 
 

 

1.5.2 � A avaliação na Lei de Diretrizes e Bases � Nº 9394/96 

 

O artigo 9º, Inciso VI, da Lei nº 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional � LDB, ressalta que a União se incumbirá de assegurar o processo nacional 

de avaliação do rendimento escolar, objetivando a melhoria da qualidade de ensino. 

 
Art. 9º A União incumbir-se-á de: 
[...] 
 VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no 

ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas 

de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da 

qualidade do ensino; 
 

O artigo 24, Inciso V, alínea a, da LDB ressalta que a avaliação deve ser 

contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos. 

 
Art. 24.  A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 

organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 
[...] 
V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:  
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 
 

 

1.5.3 � A Avaliação na Indicação CEE Nº 22/97 

 

Na Indicação CEE nº 22/97 é ressaltada a necessidade de mudança na prática 

de ensino e aprendizagem porque toda criança é capaz de aprender, se lhe forem 

oferecidas condições para que exercite suas competências com o conhecimento. Por 

sua vez, depende da avaliação que se faça do processo de ensino para que possam 

progredir em sua aprendizagem. 
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Transformar práticas de avaliação no sentido de torná-las mais 
formativas e interativas, implica mudar representações acerca da escola 

e mesmo reconstruir a forma tradicional da relação família-escola, 
baseada no julgamento quase sempre unilateral que a segunda faz do 
aluno. 
Mudanças na avaliação devem envolver um novo paradigma de relação 

professor-aluno, vista como uma relação de apoio e de parceria. 

Desejável é que os alunos, agora, não temam expressar suas 

dificuldades na disciplina ou área de conteúdo escolar, com vistas ao 

crescimento de forma mais consistente. 
Mudanças na avaliação provocam ansiedade também entre os 

professores que deverão não só superar uma posição, muito freqüente, 

de individualismo, como também construir coletivamente novas formas 

de trabalho docente, saindo da avaliação classificatória, que apenas 
verifica o aproveitamento escolar, para separar os alunos em reprovados 
e aprovados, ao final do processo, adotando, ao invés disso, uma 

avaliação formativa, capaz de colocar, à disposição do professor e da 

equipe escolar, informações mais precisas, mais qualitativas, sobre os 
processos de aprendizagem dos alunos, os quais dependem da 
estrutura dos conhecimentos a construir e das habilidades a desenvolver 
em cada área. 
Além das novas concepções, atitudes e representações, importantes 

aspectos organizacionais estão envolvidos na nova concepção de 

avaliação. 
A construção de uma escola de qualidade, comprometida com o 

desenvolvimento de aprendizagens essenciais e de sua autonomia 
implica, dentre outras medidas abertas à criatividade da equipe escolar: 
a) valer-se de diferentes formas de registro e acompanhamento da 
aprendizagem dos alunos, inclusive com a garantia de mecanismo de 
auto-avaliação; 
b) organizar e usar tarefas suplementares adequadas para possibilitar 
variadas formas de trabalho escolar; 
c) desenvolver o trabalho pedagógico em sala de aula através de uma 

combinação de atividades comuns e diversificadas; 
d) modificar a dimensão das turmas, os critérios de composição das 

mesmas, a rigidez dos horários, dos programas e regulamentos, das 

formas de os alunos trabalharem em grupos, e aperfeiçoar os ambientes 

e materiais de aprendizagem; 
e) criar ou reformular os serviços de apoio aos alunos com dificuldades 

específicas de desenvolvimento e aprendizagem, que necessitam 

dedicação e esforços especiais dos professores e oportunidade de 
interações com os colegas; 
f) dotar as escolas das condições necessárias (salas, materiais, 

orientação dos professores etc.) para a recuperação paralela. 
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1.5.4 - A Avaliação no Parecer CEE Nº 67/98 

 

De acordo com o Parecer CEE nº 67/98 o processo de avaliação da 

aprendizagem será realizado através de procedimentos externos e internos, devem 

oferecer indicadores para tomada de decisões e deverá estar definido o sistema de 

avaliação do rendimento do aluno no regimento escolar. 

Os alunos que não atingirem os objetivos previstos deverão freqüentar aulas de 

recuperação para superar as dificuldades na 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 deverá 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.  
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1.6 � Recuperação da Aprendizagem 

 

1.6.1 � A Recuperação da Aprendizagem na Lei de Diretrizes e Bases 

 

O artigo 12, inciso V, da LDB � Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei nº 9394/96, provê meios para a recuperação final dos alunos de menor rendimento. 

A recuperação final deve ser realizada quando todos os recursos durante o 

percorrer do ano já tiverem sido utilizados. 

 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns 
e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
[...] 
 V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
 

Já o inciso III do artigo 13 cita que os professores devem zelar pela 

aprendizagem dos alunos, ou seja, devem realizar intervenções e ajustes necessários, 

que garantam uma real aprendizagem de todos os alunos. 

 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
[...] 
 III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
 

1.6.2 - A Recuperação da Aprendizagem no Parecer CEE Nº 67/98 

 

Os parágrafos 1º e 2º do artigo 80 do Parecer CEE nº 67/98 ressaltam que todos 

os alunos que tiveram aproveitamento insatisfatório terão o direito à recuperação, que 

será realizada de forma contínua e paralela, ao longo do ano e no recesso ou férias de 

forma intensiva. 

 
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 



 

 35 

recessos ou férias escolares, independentemente do número de 

disciplinas.  
 

 

1.6.3 - A Recuperação da Aprendizagem na Indicação CEE Nº 09/97 

 

Na Indicação CEE nº 09/97 é estabelecido que os alunos que não atingiram os 

objetivos pretendidos devem ser submetidos a uma recuperação de verificação do 

rendimento. 

 
A avaliação realizada pelo professor deve permitir a identificação 

daqueles alunos que não atingiram com proficiência os objetivos do 

curso e devem ser submetidos a um processo de reorientação da 

aprendizagem: uma recuperação que se dá, não num momento 

especial, situado num tempo definido, mas mediante reorientação que 

se inicia tão logo o diagnóstico tenha sido realizado, conforme a alínea 

"e" especifica: �... estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo". 
Um sistema de verificação do rendimento escolar assenta-se sobre a 
avaliação do aproveitamento, realizada pelos professores.  Avaliar é 

a tarefa de emitir um juízo de valor sobre uma dimensão bem definida, 

segundo escala apropriada. Por isso, não se pode furtar à elaboração de 

uma escala com os conceitos e as grandezas a serem avaliados e 
expressos por símbolos, que podem ser algarismos, letras, menções ou 

expressões verbais. 
Provas ou exames finais podem ser admitidos mas os dias utilizados 
para isso não devem ser contabilizados como dias de efetivo trabalho 

escolar. Provas ou exames finais são os aplicados depois do 
encerramento do período regular de aulas e não se confundem com as 

provas realizadas pelos professores durante o processo de 
aprendizagem. De qualquer forma, se previstos, exames ou provas finais 
não devem prevalecer sobre os resultados obtidos ao longo do ano 
letivo.  
Todo o sistema de verificação do rendimento escolar, inclusive as 

condições de promoção e retenção, avanços, aceleração de estudos e 

aproveitamento de estudos concluídos com êxito, deve constar da 

proposta pedagógica da escola e do regimento escolar. 
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1.6.4 - A Recuperação da Aprendizagem no Parecer CNE Nº 12/97 

 

O Parecer CNE nº 12/97 também ressalta que os alunos com baixo rendimento 

escolar devem passar por estudos de recuperação para que possa recuperar suas 

defasagens do processo ensino-aprendizagem. 

 
O simples oferecimento de tais estudos, paralelamente ao período letivo 

regular, não significará o correto cumprimento da norma legal referida. É 

indispensável que os envolvidos sejam alvos de reavaliação, também 

paralela, a ser prevista nessas normas regimentais. Em se tratando de 
alunos com �baixo rendimento�, só a reavaliação permitirá saber se terá 

acontecido à recuperação pretendida. E, constatada essa recuperação, 

dela haverá de decorrer a revisão dos resultados anteriormente 

anotados nos registros escolares, como estímulo ao compromisso com o 

processo. Estudo e avaliação devem caminhar juntos, como é sabido, 

onde esta - a avaliação - é o instrumento indispensável, para permitir se 

constate em que medida os objetivos foram alcançados. 
 

 

1.6.5 - A Recuperação da Aprendizagem na Resolução SE Nº 27/2002 

  

Na Resolução SE nº 27/2002 dispõe sobre estudos de reforço e recuperação 

contínua e paralela, devendo ter como objetivo o Conselho de Classe e Série na rede 

pública de ensino. 

 
I - Cabe à escola garantir a todos os seus alunos oportunidades de 

aprendizagem que possam promover continuamente avanços escolares, 

em observância aos princípios e diretrizes estabelecidos na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nas Normas Regimentais 
Básicas para as escolas estaduais; 
II - O processo de aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento 

está respaldado no desenvolvimento de habilidades básicas e que os 

estudos de reforço e recuperação se caracterizam em momentos de 

atividades específicas para a superação das dificuldades encontradas e 

para a consolidação de aprendizagens efetivas e bem sucedidas para 

todos os alunos; 
III - O reforço e a recuperação constituem parte integrante do processo 

de ensino e de aprendizagem e tem como princípio básico o respeito à 

diversidade de características, de necessidades e de ritmo de 

aprendizagem de cada aluno; 
IV - A necessidade de assegurar condições que favoreçam a 

elaboração, implementação e avaliação de atividades de reforço e 

recuperação paralela significativas e diversificadas que atendam à 

pluralidade das demandas existentes em cada escola; 
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Resolve: 
Artigo 1º - A recuperação da aprendizagem constitui mecanismo 

colocado à disposição da escola e do(s) professor (es) da classe para 

garantir a superação de dificuldades específicas encontradas pelo aluno 

durante o seu percurso escolar e deverá ocorrer: 
I - de forma contínua, no desenvolvimento das aulas regulares; 
II - de forma paralela, ao longo do ano letivo e em horário diverso ao das 

aulas regulares, sob a forma de projetos de reforço e recuperação da 

aprendizagem; 
III - de forma intensiva, nas férias escolares de janeiro ou no recesso de 

julho, para os cursos de organização semestral; 
IV - ao final do ciclo I e do ciclo II do ensino fundamental, para atender 
às necessidades reais dos alunos, auxiliando-os na retomadas de 
habilidades e conteúdos básicos não dominados no ciclo e que 

constituem condições indispensáveis para o progresso do aluno, com 

sucesso, na próxima etapa de escolaridade.  
Parágrafo único - A recuperação intensiva e a de ciclo serão objetos de 

regulamentação específica.  
 

O momento do Conselho de Classe deve ser de reflexão, que o aluno seja 

avaliado num todo, levando em consideração seus limites. 

No Conselho de Classe deve-se avaliar informações referentes às dificuldades, 

para que possam elaborar ações que levem a intervenções para melhoria efetiva do 

processo ensino-aprendizagem. 

 
Artigo 10 - Caberá aos Conselhos de Classe e Série: 
I - discutir e analisar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, 
diagnosticadas pelos professores das diferentes classes e disciplinas, 
desde o início do ano letivo;  
II - propor, programar e acompanhar as atividades de reforço e 

recuperação para esses alunos, envolvendo todos os professores da 

classe ou série e os responsáveis pelas aulas de recuperação; 
III - avaliar coletivamente os resultados obtidos pelos alunos, propondo 
as intervenções e os encaminhamentos necessários à progressão 

contínua no processo de aprendizagem; 
IV - propor a reformulação do projeto de reforço e recuperação paralela 

quando os resultados alcançados pelo aluno não demonstrarem os 

progressos esperados.  
Parágrafo único - As decisões dos Conselhos de Classe e Série e os 

encaminhamentos para recuperação paralela deverão constar: 
a) na ficha individual de acompanhamento do aluno, explicitando as 
habilidades desenvolvidas, os avanços alcançados, as dificuldades que 

persistem bem como as intervenções adotadas para melhorar os 

resultados de aprendizagem; 
b) nas atas de reuniões ordinárias, previstas no calendário escolar, ou 

de reuniões extraordinárias, realizadas especificamente para esse fim.  
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1.6.6 - A Recuperação da Aprendizagem na Resolução SE Nº 18/2009 

 

A Resolução SE nº 18/2009 afirma que a escola deve criar aos alunos 

oportunidades de aprendizagem e ajudar na superação das dificuldades, caso não 

aconteça, o aluno deverá ser encaminhado à recuperação contínua, para que ele possa 

combater a defasagem do conteúdo. 

Essas dificuldades devem ser resolvidas no momento em que são observadas, 

pois a recuperação contínua faz parte do processo de aprendizagem. 

Quando o aluno continuar apresentando dificuldades, deve ser encaminhado 

para recuperação paralela, ou seja, em período diverso ao de suas aulas. 

A recuperação paralela possui uma resolução própria, possibilitando um trabalho 

organizado e com objetivo de se conseguir eliminar toda defasagem de conteúdo do 

aluno. 

De acordo com a Resolução SE nº 18/2009, a Secretaria da Educação, 

considera que: 

 
Os indicadores de aprendizagem do aluno, evidenciados nas avaliações 

internas e externas, principalmente no Saresp, demonstram a 
necessidade de efetiva ação para melhoria da qualidade de ensino; 
Cabe à escola garantir a todos os seus alunos oportunidades de 

aprendizagem, redirecionando ações significativas e diversificadas de 
modo a que as dificuldades diagnosticadas sejam superadas; 
A recuperação constitui-se parte integrante dos processos de ensino e 

de aprendizagem, tendo como princípio básico o respeito à diversidade 

de características e de ritmos de aprendizagem dos alunos. 
 

Resolve:  
Art. 1º - A recuperação da aprendizagem consiste de mecanismo 

colocado à disposição da escola e dos professores para garantir a 

superação de dificuldades específicas encontradas pelos alunos durante 

seu percurso escolar, podendo ocorrer de forma contínua, paralela, 

intensiva e de ciclo. 
Art. 2º - O aluno deverá participar das atividades de recuperação 

somente o tempo necessário à superação das dificuldades 

diagnosticadas. 
Art. 3º - Os docentes e candidatos, para concorrer à atribuição das 

aulas de recuperação, inclusive os titulares de cargo, deverão ser 

habilitados para as aulas do projeto que forem desenvolver e, na 
ausência de habilitados, as aulas poderão ser atribuídas a docentes ou 

candidatos que apresentem qualificação, na conformidade da legislação 

vigente. 
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Art. 4º - para o desenvolvimento das atividades de recuperação 

paralela, cada unidade escolar deverá elaborar projetos especiais a 

serem desenvolvidos ao longo do ano letivo, na seguinte conformidade: 
I - no ciclo I, as atividades serão desenvolvidas no segundo semestre, a 

partir do início do mês de agosto até o final de novembro;  
II - no ciclo II e no ensino médio, as atividades serão desenvolvidas no 

primeiro semestre, a partir do mês de março até o final de julho.  
Parágrafo único - As atividades a serem desenvolvidas deverão, 

prioritariamente, repor as estruturas lógico-matemáticas e lingüísticas, 

fundamentais para que o aluno possa interagir com os conteúdos do 

currículo referentes à sua série e assim construir conhecimentos.  
Art. 5º - Os projetos de recuperação paralela deverão ser elaborados 

mediante proposta do Conselho de Classe e Série e/ou do Professor 

Coordenador, a partir da análise das informações de avaliação 

diagnóstica registradas pelo(s) professor (es) da classe e série, cabendo 

ao: 
I - ao professor da classe/disciplina, a identificação das dificuldades do 

aluno, a definição dos conteúdos, das expectativas de aprendizagem e 

dos procedimentos avaliatórios a serem adotados; 
II - ao Professor Coordenador ou, na ausência deste, ao Diretor da 

Escola, a definição dos critérios de agrupamentos dos alunos e de 

formação das turmas, a definição do período de realização, com 

previsão de horário, e o encaminhamento de informações aos pais ou 

responsáveis. 
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CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS: A ESCOLA EM BUSCA DA PARTICIPAÇÃO 

 

Neste capítulo procuro esboçar um levantamento histórico da educação dos 

jesuítas e do princípio da democracia com a Escola Nova. Selecionei alguns autores 

como Carvalho apud Fischmann, Dewey, Teixeira e Lourenço Filho para a 

fundamentação do assunto. 

Em seguida discorro sobre a contribuição de Paulo Freire para educação, a qual, 

para ele, deveria ser elemento de conhecimento e conscientização para uma ação 

política e transformadora. 

Utilizo Dalben para embasar o conselho de classe participativo pelas inúmeras 

obras da autora sobre o assunto tão polêmico, que deve ser um momento de reflexão e 

não de exclusão. 

Para tratar da avaliação e recuperação, temas que geram muitas discussões nas 

escolas. Escolhi vários autores como Dalben, Hoffmann, Freire e Luckesi que fomentam 

a avaliação e recuperação de forma democrática conduzindo a uma revolução 

pedagógica, em busca da transformação na construção de como avaliar. 

Finalizo com a participação de alunos e pais. Utilizo autores como Paro, Luck e 

Dalben que mostram a importância dessa participação. Para eles a escola existe em 

função dos alunos, sendo assim devem manifestar suas opiniões quanto às condições 

de sua aprendizagem. 

Além dos autores citados, outros também foram consultados, ampliando a visão 

sobre o tema. 

 

2.1 � Anotações sobre a Tendência Autoritária na Educação Jesuítica nos 

Primeiros Séculos do Brasil 

 
 

Fischmann (1990) destaca em sua tese que em 1549 chegaram ao Brasil os 

primeiros jesuítas para cuidar das missões indígenas e do ensino. 

De acordo com Carvalho apud Fischmann (1990, p. 84). 
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Nos Regimentos entregues por D. João III a Tomé de Souza, em 

fevereiro de 1549, recomendava-se expressamente a conversão dos 

indígenas a fé católica pela catequese e pela instrução: Porque, a 

principal causa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil 
foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica... 

Este empenho de conversão do gentio ganharia maior dimensão se o 
trabalho dos padres vindos da Europa se acrescentasse à força nova 

dos missionários recrutados na própria terra. Não escapou a Nóbrega a 

importância deste fato: a obra catequética intimamente ligada à 

expansão colonizadora não poderia ser consolidada e ampliada senão 

através do ensino. 
 

A educação era tradicional e religiosa, utilizavam a Ratio Studiorum, método de 

ensino proposto pelo fundador da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, priorizando a 

memória, com acúmulo de conhecimentos, sem nenhuma reflexão crítica ou 

questionamento, com aulas expositivas, preocupação na quantidade de conteúdo e não 

na qualidade. 

O professor era visto como o detentor do conhecimento, do saber inquestionável 

e o aluno, submisso e reprodutor do conhecimento. 

A escola por sua vez era impossibilitada de constituir sua própria identidade, 

predominando características conservadora, centralizadora, disciplinar e autoritária.  

O final da participação jesuítica na educação se deu quando o Marquês de 

Pombal expulsou os jesuítas, passando à Coroa a administração do ensino público. 

Em 1759, Luís Antonio Verney publicou o Verdadeiro Método de Estudar, 

fazendo críticas à pedagogia tradicional dos jesuítas. Propôs um ensino voltado aos 

conteúdos práticos e científicos, contudo muito do que era proposto pelos jesuítas 

permaneceu. 

Em um salto temporal, constatamos que, ao contrários dos seus primórdios, a 

escola dos dias atuais deve ser libertadora e não com tendência reprodutora como na 

época dos jesuítas, cabendo ministrar um ensino de qualidade, troca de saberes, com 

clima de interação, com preocupação na construção do conhecimento e da 

transformação da sociedade por uma escola de qualidade e democrática. Como afirma 

Freire (1974, p. 112). 



 

 42 

A construção da educação libertadora tem que enfrentar o problema de 
selecionar o conteúdo que constituirá o conhecimento a ser processado 

na escola de modo democrático, competente, culturalmente significativo 

e comprometido com a transformação social e que, ao mesmo tempo, 

tenha por eixo os interesses e necessidades da maioria da população. 

 

2.2 � Escola Nova  

 

No início do século XX, especialmente na Europa, América e Brasil, surge um 

movimento de renovação do ensino, a Escola Nova. 

 Um dos primeiros a formular o novo ideal pedagógico na América foi o filósofo 

John Dewey. 

Para ele o ensino deveria se dar pela ação e não pela instrução, numa educação 

produtiva, no reconstruir da experiência de cada um, numa convivência democrática. 

Segundo Dewey (1959, p. 3) 

 
Se a escola é a instituição pela qual a sociedade transmite a experiência 

adulta à criança, e esta deve aprender através de um processo de 

reconstrução da experiência, faz-se necessário compreender o que 

significa reconstruir a experiência. 
 

 Para Dewey, o aluno deve ter uma busca constante para aprender, com novas 

possibilidades para formular sua aprendizagem, pois deve �ser intelectualmente 

responsável, é examinar as consequências de um passo projetado� (Dewey, 1959, p. 

40). 

Ele afirma que a educação deve ser democrática, onde a igualdade de 

oportunidades é fundamental, ela deve ser um processo de vida, um processo social, 

mas que não deve ser para a vida que há de vir, pois �a escola deve representar a vida 

presente, uma vida tão real e vital para a criança como a que vive em sua casa, na 

vizinhança ou no campo de jogo� (Dewey, 1959, p.22). 

 Para ele, a educação era o único meio realmente efetivo para a construção de 

uma sociedade democrática, que respeite as características individuais de cada 

pessoa, inserindo-o em um grupo social como parte integrante e participativa de um 

todo. 
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Para Dewey (1959, p. 8) 

 
A educação é um processo de reconstrução, de reorganização da 

experiência, pelo qual lhe percebemos mais agudamente o sentido, e 

com isso nos habitamos a dirigir o curso de nossas experiências futuras.  
 

 Em 1920, esse movimento da Escola Nova, cria força no Brasil, caracterizava-se 

pela Revolução Industrial e um grupo de intelectuais brasileiros sentiu necessidade de 

preparar o país para acompanhar esse desenvolvimento. 

 Anísio Teixeira foi o mais importante seguidor de John Dewey no Brasil. Para ele 

a sociedade está em constante transformação e a escola deveria formar indivíduos 

reflexivos, inserindo-se numa sociedade democrática, considerando sua individualidade 

e sua responsabilidade diante do coletivo, numa contínua transformação e reconstrução 

social e a escola é o local propício para a construção social. 

 Para Teixeira (1956, p.10) 

 
Como a escola visa formar o homem para o modo de vida democrático, 

toda ela deve procurar, desde o início, mostrar que o indivíduo, em si e 

por si, é somente necessidades e impotências; que só existe em função 

dos outros e por causa dos outros; que a sua ação é sempre uma trans-
ação com as coisas e pessoas e que saber é um conjunto de conceitos 

e operações destinados a atender àquelas necessidades, pela 

manipulação acertada e adequada das coisas e pela cooperação com os 

outros no trabalho que, hoje é sempre de grupo, cada um dependendo 

de todos e todos dependendo de cada um. 
 

Teixeira (1930, p.88-89) 

 
O conceito social de educação significa que, cuide a escola de 

interesses vocacionais ou interesses especiais de qualquer sorte, ela 
não será educativa se não utilizar esses interesses como meios para a 

participação em todos os interesses da sociedade... Cultura ou 

utilitarismo serão ideais educativos quando constituírem processo para 

uma plena e generosa participação na vida social. 
 

 

2.3 - Manifesto dos Pioneiros da Educação. 

  

Esse movimento ganhou força em 1932, após a divulgação do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação. 
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Segundo o Manifesto dos Pioneiros da Educação: 

 
A escola nova deve ser reorganizada de maneira que o trabalho seja 
seu elemento formador, favorecendo a expansão das energias criadoras 

do educando, procurando estimular-lhe o próprio esforço como o 

elemento mais eficiente em sua educação e preparando-o, com o 
trabalho em grupos e todas as atividades pedagógicas e sociais, para 

fazê-lo penetrar na corrente do progresso material e espiritual da 
sociedade de que proveio e em que vai viver e lutar. 
Devemos, em uma palavra, adquirir um caráter, e refletir, pelo 

movimento de nossas próprias idéias, sobre os grandes acontecimentos 

de nossos dias, sua relação conosco e o que podemos esperar deles. É 

preciso formar uma opinião clara e penetrante e responder a esses 

problemas sim ou não de um modo decidido e inabalável. 
O ideal da democracia parecia mecanismo político, torna-se princípio de 

vida moral e social, e o que parecia coisa feita e realizada revelou-se 
como um caminho a seguir e como um programa de longos deveres. 
O dever mais alto, mais penoso e mais grave é, de certo, o da educação 

que, dando ao povo a consciência de si mesmo e de seus destinos e a 

força para afirmar-se e realizá-los, entretém, cultiva e perpetua a 

identidade da consciência nacional, na sua comunhão íntima com a 

consciência humana. 
 

Outro seguidor de Dewey foi Lourenço Filho, onde ele diz que as escolas deviam 

deixar de ser meros locais de transmissão de conhecimentos e tornar-se pequenas 

comunidades. 

Segundo Lourenço Filho (1950 p.133). 

 
As classes deixavam de ser locais onde os alunos estivessem sempre 
em silêncio, ou sem qualquer comunicação entre si, para se tornarem 

pequenas sociedades, que imprimissem nos alunos atitudes favoráveis 

ao trabalho em comunidade. 
 

 A escola nova acredita que a educação é o elemento verdadeiramente eficaz 

para a construção de uma sociedade democrática, com condições de refletir sobre a 

sociedade como cidadão atuante e democrático. 

 

 

2.4- Paulo Freire: A Luta por uma Escola Mais Democrática 

 

 Na década de 40 surge uma transição da pedagogia nova para a pedagogia 

tecnicista e o governo estrutura o ensino industrial, o SENAI (Serviço Nacional de 
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Aprendizagem Industrial), e o comercial, o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial). 

 A partir dos anos 50 inicia-se uma expansão industrial, modificando os requisitos 

necessários do mercado de trabalho, exigindo maiores níveis de escolarização e 

valorização da alfabetização. 

 As taxas de analfabetismo no Brasil apresentavam-se com altos índices e era de 

grande importância a sua erradicação. 

 Nesse período, começam a aparecer os trabalhos de Paulo Freire como 

educador progressista. 

 Paulo Freire considerava necessária à erradicação do analfabetismo. Para ele o 

analfabetismo na sociedade prejudicava o desenvolvimento nacional e a emancipação 

dos indivíduos pela conscientização. 

Freire (2005, p. 112) explica que na época. 

 
Pensávamos numa alfabetização direta e realmente ligada à 

democratização da cultura, que fosse uma introdução a essa 

democratização. Numa alfabetização que, por isso mesmo, tivesse no 
homem, não esse paciente do processo, cuja virtude única é ter mesmo 

paciência para suportar o abismo entre sua experiência existencial e o 

conteúdo que lhe oferecem para sua aprendizagem, mas o seu sujeito. 

Na verdade, somente com muita paciência é possível tolerar, após 

durezas de um dia de trabalho ou de um dia sem trabalho', lições que 

falam de ASA - �Pedro viu a ASA' - �A asa é da ave'. Lições que falam 

de Evas e de uvas a homens que às vezes conhecem poucas Evas e 

nunca comeram uvas. �Eva viu a uva'. 
Pensávamos numa alfabetização que fosse em si um ato de criação, 

capaz de desencadear outros atos criadores. Numa alfabetização em 

que o homem, porque não fosse seu paciente, seu objeto, 

desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, característica dos estados 

de procura, de invenção e reivindicação. 
 

 Sua primeira obra foi à tese �Educação e Atualidade Brasileira�. Sua idéia central 

era o respeito à necessidade de se construir uma escola prioritariamente democrática 

que seja apta a solidificar no educando a passagem da consciência ingênua à 

consciência crítica.  

 Paulo Freire substituiu as carteiras enfileiradas das salas de aulas por círculos de 

diálogo entre educadores e educandos, sendo esse método utilizado pelo Programa 

Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e no Projeto 
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Educacional de Adultos, desenvolvendo atividades de alfabetização junto a 

comunidades carentes. 

Segundo Freire (2005, p. 93) 

 
O diálogo é, portanto, uma ação humana de interação e não de 

submissão. O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo 

mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. 
[...] 
Se for dizendo a palavra com que, "pronunciando" o mundo os homens 
o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens 
ganham significados enquanto homens. Por isto, o diálogo é uma 

exigência existencial. E se ele é o encontro em que se solidariza o 

refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar 
idéias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de 
idéias a serem consumidas pelos permutantes. 
  

 A educação deve ser elemento de conhecimento e conscientização para uma 

ação política e transformadora. 

 Em seu método a alfabetização não pode ser mecânica, deve ser um elemento 

de conscientização e democratização da cultura, partindo de palavras e temas 

geradores, sendo importante que o educador considere a identidade cultural dos alunos 

no processo ensino-aprendizagem, num contexto significativo de compreensão da 

linguagem e da leitura de mundo para a leitura da palavra. 

 O método de Paulo Freire alfabetiza adultos mediante discussões e realidades 

das experiências de vida dos alunos, com intensa participação. 

 

2.5 - O Fim do Sonho Democrático 

 

O método crítico de Paulo Freire foi contra os interesses do regime militar, 

levando à sua prisão e exílio. 

 Entre os anos de 1964 a 1969, Paulo Freire morou em Santiago do Chile, onde 

revisou a obra �Educação a Atualidade Brasileira� com novo título de �Educação como 

Prática da Liberdade� e também escreveu a �Pedagogia do Oprimido�, mostrando que a 

educação conscientiza os indivíduos sobre as contradições e disparidades do mundo.  
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 A opressão é apresentada como problema crônico social, onde as camadas 

menos favorecidas são oprimidas e terminam por aceitar o que lhes é imposto, devido à 

falta de conscientização, sem buscar a chamada libertação. 

 Paulo Freire afirma que essa libertação é um �parto�, onde as pessoas simples 

apenas obedecem às ordens, sem questionar ou tentar lutar pela transformação, 

especialmente pelo medo, não se sentem capazes de correr o risco de sofrer uma 

dualidade em seu interior.  

 O homem que nasce deste parto é um homem novo, não sendo mais opressor, 

não mais oprimido, mas um homem libertando-se. 

 A Pedagogia do Oprimido é no fundo a pedagogia dos homens empenhando-se 

na luta por sua libertação. 

 Após seu exílio, Paulo Freire foi morar em São Paulo e escreveu �A importância 

do ato de ler�, com a idéia que a alfabetização possibilita o entendimento do mundo. 

Segundo Freire (1996, p. 59) 

 
Alfabetização é a aquisição da língua escrita, por um processo de 

construção do conhecimento, que se dá num contexto discursivo de 

interlocução e interação, através do desvelamento crítico da realidade, 

como uma das condições necessárias ao exercício da plena cidadania: 

exercer seus direitos e deveres frente à sociedade global.  
 

 Entre os anos de 1989 e 1991, Paulo Freire foi Secretário Municipal da Educação 

em São Paulo. Mostrou que é possível lutar para mudar a cara da escola, como 

costumava dizer, lutar por uma escola pública, popular e democrática. Nessa época ele 

pôde concretizar algumas de suas teorias pedagógicas, e escreveu o livro �Educação 

na Cidade� como meta de estabelecer uma escola verdadeiramente democrática, como 

direito dos indivíduos, possibilitando um diálogo construtivo entre educadores e 

educandos. 

Freire lutou pela mudança da cara da escola, �por uma escola competente, 

democrática, séria e alegre� (Freire, 2000, p. 35). 

Freire (2000, p. 74) 

 

No governo municipal, aproveito o poder que dele decorre para realizar, 
no mínimo, parte do velho sonho que me anima.  O sonho de mudar a 

cara da escola.  O sonho de democratizá-la, de superar o seu elitismo 
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autoritário, o que só pode ser feito democraticamente.  Imagine você se 

eu pretendesse superar o autoritarismo da escola autoritariamente. 

 

Freire demonstrou seu trabalho num caráter democrático em sua administração e 

destaca os quatros objetivos que nortearam as suas ações (Freire, 2000, p. 14-15): 

Ampliar o acesso e a permanência dos setores populares � virtuais 
únicos usuários da educação pública; 
Democratizar o poder pedagógico e educativo para que todos, alunos 

funcionários, professores, técnicos educativos, pais de família, se 

vinculem num planejamento autogestionado, aceitando as tensões e 

contradições presentes em todo esforço participativo, porém buscando 

uma substantividade democrática;  
Incrementar a qualidade da educação, mediante a construção coletiva 

de um currículo interdisciplinar e a formação permanente do pessoal 

docente; 
Finalmente, não poderia ser de outra maneira - contribuir para eliminar o 
analfabetismo de jovens e adultos em São Paulo. 

 
 Também escreveu �Pedagogia da Esperança�, mostrando que a dignidade pode 

ser construída por uma educação crítica e conscientizadora. 

 Paulo Freire formulou uma pedagogia para a educação popular, seu pensamento 

exerce influência sobre os profissionais da educação, nas práticas educativas e cultura 

popular voltados para a educação de jovens e adultos em processo de alfabetização. 

É importante resgatar a teoria e a prática de Paulo Freire num momento em que 

estamos vivenciando um cenário extremamente antidemocrático e excludente, onde os 

governantes continuam a desrespeitar a democracia e a autonomia da escola continua 

a ser um sonho. 

Segundo Freire (2001, p. 25) 

 

Um desses sonhos para que lutar, sonho possível, mas cuja 

concretização demanda coerência, valor, tenacidade, senso de justiça, 

força para brigar, de todas e de todos os que a ele se entreguem, é o 

sonho por um mundo menos feio, em que as desigualdades diminuam, 
em que as discriminações de raça, de sexo, de classe sejam sinais de 

vergonha e não de afirmação orgulhosa ou de lamentação puramente 

cavilosa.  No fundo, é um sonho sem cuja realização a democracia de 

que tanto falamos, sobretudo hoje, é uma farsa. 

 

Enfim, resgatar a práxis pedagógica de Paulo Freire é reafirmar a luta por uma 

sociedade e uma escola mais democrática, humana, ética e fraterna. 
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2.6 - Regime Militar: Educação Antidemocrática 

 

 Como já mencionado ao tratar de Paulo Freire, depois do golpe militar de 1964, 

muitos educadores foram perseguidos em função de seus pensamentos ideológicos, 

onde muitos foram calados e exilados. 

 Todas as iniciativas de se revolucionar a educação brasileira foram silenciadas, 

sob o pretexto que as propostas eram subversivas, tomando a educação um caráter 

que pode ser chamado de anti-democrático, para fins deste estudo, pelo que se opôs 

aos ideais e princípios democráticos. 

 No início dos anos 70, o Estado ditatorial era presidido pelo General Emílio 

Garrastazu Médici e três objetivos políticos conseguiram unificar todas as tendências 

que se opunham à ditadura, a convocação de uma assembléia nacional constituinte 

livremente eleita; a eleição direta para presidente da república e uma anistia ampla 

geral e irrestrita. 

 O ditador João Batista Figueiredo assume a presidência com a campanha pela 

anistia. 

 Manifestações são organizadas em todas as partes do país, com número cada 

vez mais expressivo de participantes, como associações de profissionais liberais, 

diretórios estudantis e sindicatos. 

 Entre meados dos anos 70 e 84 foi o resultado de um profundo processo político 

e a democracia resultou de uma conquista da sociedade civil. 

 O Congresso redigiu a nova Constituição do Brasil, sendo um fator positivo para 

a consolidação da democracia no Brasil. 

 Segundo Bobbio (1994, p. 37-38) 

 
É inegável que historicamente �democracia� teve dois significados 

prevalecentes, ao menos na origem, conforme se ponha em maior 
evidência o conjunto das regras cuja observância é necessária para que 

o poder político seja efetivamente distribuído entre a maior parte dos 

cidadãos, as assim chamadas regras do jogo, ou o ideal em que um 
governo democrático deveria se inspirar que é o da igualdade. À base 

dessa distinção costuma-se distinguir a democracia formal da 
substancial, ou, através de uma outra conhecida formulação, a 

democracia como governo do povo da democracia como governo para 
o povo. 
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Segundo Freire (2001, p. 25) 

 
Uma rede pública pode ir criando em si mesma as condições de ser 

democrática, na medida em que, mobilizando-se e organizando-se, lute 
contra o arbítrio, supere o silêncio que lhes está sendo imposto. 
E nós estamos ainda no processo de aprender como fazer democracia. 
E a luta por ela passa pela luta contra todo tipo de autoritarismo. 
          

 

Bobbio (1994) e Freire (2001) dizem que a democracia não acontece de um dia 

para outro, por uma autoridade que se intitula democrática, ou apenas quando a 

sociedade deixar de ser capitalista. A democracia é um processo que se conquista 

coletivamente, com diálogo e decisão de toda comunidade.   

A prática democrática inclui participação, compromisso, respeito, autonomia, 

cooperação e solidariedade de todos.  Para isso, o diálogo é o elemento principal para 

o entendimento entre as pessoas, fazendo que todas tenham as mesmas 

oportunidades. Segundo Freire (1997, p. 66) �[...] o diálogo é uma relação horizontal. 

Nutre-se de amor, humildade, esperança, fé e confiança�. 

 

2.7 - Conselho de Classe Democrático 

 

 Um dos espaços de maior importância da escola é o Conselho de Classe, onde 

deverá ser um momento para reflexão da aprendizagem dos alunos e do trabalho 

pedagógico em busca de estratégias no processo ensino-aprendizagem. 

 No Conselho de Classe deve-se constituir em uma sequência dos conteúdos 

curriculares de cada série, estabelecidos no Projeto Político Pedagógico, uma definição 

dos critérios avaliativos, da relação professor-aluno, das práticas dos professores para 

sanar e garantir uma real e verdadeira aprendizagem. 

Segundo Dalben (2004 p. 31) a definição de Conselho de Classe é: 

 
Instância formalmente instituída na escola ou órgão colegiado, 

responsável pelo processo coletivo de avaliação da aprendizagem do 

aluno. É um espaço em que professores das diversas disciplinas, 

juntamente com a direção, equipe pedagógica e alunos representantes 

de turma, reúnem-se para discutir, avaliar e propor ações para 

acompanhamento do processo pedagógico da escola. É também um 
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momento privilegiado para se avaliar a eficácia do processo ensino-
aprendizagem, possibilitando uma reorganização da prática docente.  
 

 Dalben (1992) aponta algumas características do Conselho de Classe: 

 
Participação direta dos profissionais que desenvolvem trabalho 
pedagógico com as turmas para avaliação, de forma a possibilitar-lhes a 
oportunidade de analisarem e discutirem o processo de trabalho 
desenvolvido em sala de aula. O docente, ao participar desse processo, 
coloca para reflexão sua própria prática pedagógica tanto em termos de 

relacionamento com os alunos como o seu fazer pedagógico em relação 

a conteúdos, metodologias, procedimentos didáticos, sistema de 

avaliação/recuperação e outros; 
Sempre estão presente os registros de desempenho, os sucessos, os 
fracassos com suas razões e as alternativas de superação. A relação 

professor/aluno entra com um peso forte na dimensão do conjunto de 

teias que se estabelecem nos seus processos sociais e seus conflitos. 
Nesse sentido, encontram espaço para as reflexões e reorganização de 

procedimentos e atitudes. 
 

 Segundo as definições e as características o Conselho de Classe é um momento 

onde se deve fazer uma avaliação do aluno e da turma qualitativamente, integrado na 

avaliação permanente do aluno, com observações concretas. 

 É também um momento para se avaliar a eficácia do processo ensino 

aprendizagem, possibilitando repensar a prática docente. 

 É uma reunião onde o professor deve fazer uma auto-avaliação de seu próprio 

trabalho, onde poderá replanejar suas aulas para poderem promover uma efetiva 

aprendizagem dos alunos, ou seja, o Conselho de Classe é uma importante ferramenta 

do trabalho pedagógico. 

 Dalben (1992, p. 111-112) 

 

O Conselho de Classe surge embasado no pressuposto de que, num 
processo coletivo em que existem diferentes óticas dos diversos 

profissionais, através da soma dessas óticas, é possível conseguir o 

maior conhecimento do que se avalia, para obter, consequentemente, 
tomada de decisões mais acertadas. 
[...] ao Conselho de Classe caberia o papel de aglutinar as diferentes 
análises dos diversos profissionais, além de possibilitar o seu 

desenvolvimento, na sua própria capacidade de análise do aluno, do 

trabalho docente como um todo, numa perspectiva de auto-
desenvolvimento de novas metodologias para o atendimento do 
discente. Portanto, o Conselho de Classe teria como papel fundamental 
dinamizar o processo de avaliação, por intermédio da riqueza das 
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análises múltiplas de seus participantes, e estrutura os trabalhos 

pedagógicos seguindo essas análises coletivas, permitindo-se um fazer 
coletivo. 
 

Segundo o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) os 

objetivos do Conselho de Classe são: 

  Efetuar uma avaliação contínua do aluno e da turma em seus aspectos 

quantitativos e qualitativos; 

 Orientar o professor na avaliação permanente de cada aluno; 

 Debater o aproveitamento global e individualizado da turma;  

 Estabelecer o tipo de assistência especial para o aluno; 

 Fixar, por disciplina, a metodologia a ser utilizada nas classes de apoio; 

 Aperfeiçoar o trabalho do professor com o aluno por meio de subsídios 

fornecidos pela equipe pedagógica 

 Despertar no professor a consciência de que ele deve fazer avaliação 

contínua de seu próprio trabalho; 

Com essas duas definições fica claro que o conselho de classe é um instrumento 

de reflexão, podendo orientar e planejar ações sobre a prática pedagógica do professor 

e do desempenho do aluno, propondo alternativas eficazes para sanar as necessidades 

encontradas no processo ensino e aprendizagem. 

O conselho de classe deve ter a presença dos alunos da classe, dos 

professores, coordenadores e mediado pelo gestor da escola, com a finalidade de 

conduzir a reunião de forma democrática, sempre com o bom senso e resgate da auto-

estima dos alunos. 
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2.8 � Avaliação e Recuperação do Processo Ensino-Aprendizagem 

 

O conselho de classe deve ser uma reunião de reflexão sobre as estratégias 

utilizadas na escola em relação em como avaliamos. 

Segundo Dalben (2004, p. 78) 

 
A avaliação deve acompanhar os objetivos propostos no processo 
ensino-aprendizagem. 
A construção da avaliação é feita através da oportunidade de rever 

métodos, uma vez que, os professores juntamente com o coordenador 

pedagógico reflitam sobre os acontecimentos escolares e juntos 
analisem a atitude a ser tomada. 
 

É necessário que os professores troquem experiências, que pensem criticamente 

na avaliação como norteador do trabalho pedagógico. 

Segundo Luckesi (1996, p. 93) 

 
A escola brasileira opera com a verificação e não com a avaliação da 

aprendizagem, ou seja, o professor rotula o seu aluno como ruim ou 
bom no desempenho escolar, quando este apresenta maior número de 

erros deve ser reprovado, ou maior número de acertos deve ser 

aprovado. 
 

Entende-se que as respostas erradas significam o não saber e as respostas 

certas o conhecimento construído 

Os �erros� dos estudantes devem ser vistos como processo da aprendizagem, 

porque à medida que o aluno �erra� o professor consegue ver o que foi aprendido e o 

que ainda deve ser ensinado. 

O Conselho de Classe é o centro de uma nova concepção na avaliação e 

recuperação. 

A avaliação deve ter pressuposto qualitativo do desempenho do aluno, por meio 

de um processo diagnóstico onde investigue as dificuldades de aprendizagem do aluno 

e que permita seu acesso aos diferentes saberes, porque só assim essa avaliação será 

substituta da exclusão e assim poderemos ter uma escola com uma avaliação 

democrática que tanto sonhamos. 

 

Segundo Paulo Freire (1997, p.98) 
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E se sonhamos com a democracia, que lutemos, dia e noite, por uma 
escola em que falemos aos e com os educandos, para que, ouvindo-os, 
possamos ser por eles ouvidos também. 
 

Para Dalben (1996, p. 12) 

 
Uma avaliação democrática conduz à revolução pedagógica e norteia 

relações sociais mais ricas e mais formadoras, pois, as 
interdependências entre as relações sociais e as atividades materiais 

geram idéias, concepções teóricas e formas de consciência que são 

efetivadas num processo de socialização da realidade objetiva vivida 

pelo indivíduo no cotidiano. 
 

 O Conselho de Classe tem como objeto, o ensino e suas relações com a 

avaliação da aprendizagem, capaz de reconfigurar o conhecimento e auxiliar no 

processo de trabalho pedagógico. 

Para Dalben (1996, p.16). 

 
É importante notar que o Conselho de Classe guarda em si a 
possibilidade de articular os diversos segmentos da escola e tem por 
objeto de estudo o processo de ensino, que é o eixo central em torno do 

qual se desenvolve o processo de trabalho escolar. 
 

Segundo, Libâneo (2004) apresenta uma reflexão referente à prática feita pelo 

professor, em que ele compreende o seu próprio pensamento, refletindo de modo 

crítico sobre a sua prática. Não é somente aprender a pensar, mas estamos abordando 

um pensar epistêmico que integre as capacidades básicas de pensamento com os 

elementos conceituais, possibilitando o ser humano a compreender o momento 

histórico o qual está inserido. 

Os professores precisam fazer mudanças quanto a sua prática de avaliar, porque 

o que presenciamos nas reuniões de Conselho de Classe é uma exclusão do aluno da 

escola. 

A nota nas maiorias das vezes é dada pelo comportamento do aluno, e não pelo 

seu merecimento. 

A nota é justificada pelo professor pelo �bom� ou �mau� aluno, quando o aluno é 

indisciplinado na sala de aula, ele acaba pagando por esse comportamento em sua 

média, ou seja, acaba sendo rotulado por parte do professor. 
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Para Hoffmann (1993, p.58)  

 
Os professores devem avaliar os educandos respeitando suas 
características individuais, o que lhes exige superar posturas 

convencionais na avaliação do desempenho, aprofundar questões de 

aprendizagem e respeitar todas as respostas. 
 

Ainda Hoffmann (1993, p.59) salienta que �o professor interpreta, de acordo com 

suas experiências de vida, sentimentos e teorias que ele observa no educando�. 

Essa mudança de pensamento é necessária, difícil, mas necessária, deve buscar 

pela transformação na construção de como avaliar. 

Segundo Freire (2001 p. 168) 

 
No momento que nós inventamos uma linguagem e a produção social 

dessa linguagem, mudar é possível. Evidentemente, a mudança está 

submetida a dificuldades. Quanto a isso, não há dúvida. Quer dizer, a 

mudança não é arbitrária, você não muda porque quer, nem você muda 

sempre na direção com que você sonha. O que é preciso é saber que a 

mudança não é individual, é social. Mas a mudança é possível!.  
 

A nota do aluno é usada pelo professor como instrumento de poder, sendo a 

única ferramenta importante no processo ensino aprendizagem do aluno, esquecendo o 

caminho percorrido para se obter esse resultado. 

Para Luckesi (1996 p. 23-24) 

 
Mais importante do que ser uma oportunidade de aprendizagem 
significativa, a avaliação tem sido uma oportunidade de prova de 

resistência do aluno aos ataques do professor. 
 

Para Perrenoud (1999, p.12) �A nota é uma mensagem que não diz de início ao 

aluno o que ele sabe, mas o que pode lhe acontecer se continuar assim até o final do 

ano�. 

A avaliação deve ser transformadora, onde não tenha a preocupação apenas 

com a transmissão do conteúdo por parte do professor e assimilação por parte do 

aluno, deve haver uma interação, para que os objetivos no processo de aprendizagem 

sejam alcançados. 

 

 



 

 56 

Para Dalben, (1996, p.140) 

 
Dessa maneira, a relação professor-aluno é concebida como horizontal, 

desenvolvendo-se de maneira democrática, baseada na participação 

coletiva, no compromisso com o processo histórico-social, localizando-
se, tanto o professor como os alunos, de forma contextualizada e 
carregando, cada um deles, sua história e suas determinações sociais.  
 

O aluno deve participar criticamente no processo de avaliação, por parte do 

professor, não é uma prática comum o �compartilhar� com os alunos os critérios usados 

em sua avaliação. 

O professor quando questionado pelo aluno de sua prática na avaliação, ele 

responde imediatamente que isso não interessa a ele, e só diz respeito a ele, professor. 

No atual momento, vivemos onde alunos, pais e professores devem compartilhar 

todo o processo de ensino-aprendizagem, com isso, os alunos estarão compartilhando 

ativamente numa sociedade justa e humana. 

Segundo Libâneo (1994, p.196) 

 
A função pedagógica refere-se ao papel da avaliação no cumprimento 

dos objetivos gerais e específicos da educação escolar. Ao se 

comprovar sistematicamente os resultados do processo de ensino, 
evidencia-se ou não o atendimento das finalidades sociais do ensino, de 
preparação dos alunos para enfrentarem as exigências da sociedade, de 

inseri-los no processo global de transformação social e de propiciar 

meios culturais de participação ativa nas diversas esferas da vida social. 
 

Segundo Dalben (2004) os participantes do Conselho de Classe têm papeis bem 

definidos. 

O papel da Direção é organizar os espaços, liderar e assegurar o cumprimento 

de um Conselho democrático, promover a discussão contínua da prática pedagógica.  

O papel do professor pedagogo é coordenar e mediar o processo, promover 

discussão coletiva de forma integrada, ser o elo para encaminhamento do processo 

ensino aprendizagem, articular o processo de construção e reconstrução desse mesmo 

processo, analisar elementos totalizantes e unificadores do processo de ensino e de 

produção do conhecimento. 

Já o papel do aluno é representar a sua turma, participar do processo dialógico, 

promover uma nova relação educativa.  
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Quanto ao papel do professor, é analisar criticamente o rendimento dos alunos, 

propor estratégias pedagógicas para solucionar ou amenizar problemas detectados.  

O Conselho de Classe deve ser transformador com objetivo de atender a função 

social a que se destina a escola e traçar caminhos para alcançar os objetivos com a 

aprendizagem a na prática reflexiva do professor com as diferenças e na construção de 

um novo conhecimento. 

Para Freire (2001, p. 65) �A prática de pensar a prática é a melhor maneira de 

pensar certo�. 

O Conselho de Classe, enfim, deve permitir ao professor, redimensionar sua 

prática e criar novos recursos didáticos; ao aluno, acompanhar o desempenho de sua 

trajetória, identificando seus avanços e dificuldades; à escola, pensar e reorganizar o 

seu currículo e suas práticas educativas; aos pais, conhecer as práticas pedagógicas 

dos professores e acompanhar o desenvolvimento de seus filhos. 

Durante a reunião de conselho de classe, todos da equipe escolar devem 

construir uma prática discursiva e reflexiva, sendo assim, todos poderão perceber os 

problemas envolvidos no processo ensino aprendizagem e poderão buscar soluções 

que ajudarão incluir os alunos ao invés de excluí-los. 

Se concebermos a aprendizagem como a sucessão de aquisições constantes e 

dependentes da oportunidade que o meio lhe oferece, poderemos contribuir diante das 

diferenças individuais dos alunos. 

Segundo Hoffmann (1993, p. 54) �cada educando constrói seu conhecimento de 

acordo com suas vivências na interação com seu meio�. 

O professor precisa permitir que o aluno se manifeste respeitando sua 

individualidade, para que possa desenvolver a construção das suas habilidades, 

competências, o direito à criação e a criatividade. 

A escola precisa propiciar conhecimentos e oportunidades para que o aluno 

possa dominar diferentes informações, manter-se atualizado e desenvolva uma postura 

crítica diante das necessidades da sociedade. 

O discurso central de todos os profissionais durante o conselho de classe devem 

ter como objetivo central a construção da verdadeira avaliação dos alunos, mas o que 

podemos presenciar é que esse fato não é evidenciado. 
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Nesse sentido, Dalben (2004, p.39) reforça que os artefatos de avaliação 

utilizados no conselho de classe são desconsiderados e assim �perde-se de vista a 

riqueza da perspectiva educativa presente nas áreas de conhecimento, em seus 

conteúdos, em suas metodologias e nos mecanismos de avaliação discente nelas 

produzidos�. 

Os alunos poderão participar da construção da avaliação, identificar fatos que 

muitas vezes não são mencionados pelos professores e juntos ajudarão a colocar em 

prática uma aprendizagem com qualidade. 

Professores e alunos poderão criar caminhos para construção crítica da 

avaliação, desta forma os alunos terão seus direitos respeitados e oportunidades de 

uma real aprendizagem. 

 

2.9 � Participação de Alunos no Conselho de Classe Democrático  

 

 A participação dos alunos no Conselho de Classe é importante para que tomem 

ciência do seu rendimento e que possam manifestar suas opiniões quanto às condições 

de sua aprendizagem. 

 A escola existe em função dos alunos, por isso, a participação efetiva dos alunos 

no Conselho de Classe deve ser uma prática constante e refletida, podendo ter o direito 

de debater, argumentar e tomar parte efetivamente das decisões, e não serem meros 

espectadores, tornando numa perspectiva de construção de uma escola democrática e 

um processo ensino-aprendizagem significante, acabando com as falas dos professores 

os culpando pelo seu mal desempenho escolar, onde o aluno não possui pré-requisito, 

conversa muito, é indisciplinado, os pais são separados, não cobram as lições de casa, 

não comparecem nas reuniões e não tem tempo para saber da vida escolar de seu 

filho. 

 

 

Segundo Paro (1998, p. 26) 

 
Nas escolas públicas, especialmente nas que atendem os filhos das 

camadas mais pobres da população, está muito presente uma postura 

que toma a criança não como sujeito de aprendizagem e como elemento 
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fundamental para a realização da educação, mas como obstáculo que 

impede que esta se realize, lançando sobre os alunos a 

responsabilidade quase total pelo fracasso do ensino. Esse 
comportamento funda-se, em grande parte, nas concepções que o 

próprio professor tem das crianças das camadas populares. Uma das 

primeiras referências que professores e pessoal da escola em geral 

costumam fazer ao corpo discente, quando a ele se reportam em 
conversa quer com pais, quer com colegas de trabalho, quer mesmo 
com as próprias crianças e jovens, é quanto a sua condição de alunos 

�bagunceiros�, justificando sua maneira de tratá-los no testemunho dos 
próprios pais, �também não conseguem aturá-los. 

 

 Os professores jogam a culpa do fracasso do aluno das péssimas condições de 

trabalho e por sua vez, a escola joga a culpa sobre os professores. 

Segundo Paro (1998 p.93,94) 

 
Da maneira como está, os professores, como numa desforra pelos 
péssimos salários e pelas condições precárias em que têm de 

desenvolver seu trabalho, continuarão a jogar sobre os alunos a culpa 

pela ineficiência da escola, sem reconhecer que ensinar é, acima de 

tudo, atribuição profissional da escola e que se o aluno não aprender é 

porque esta foi incompetente para ensiná-lo. 
 

Com a participação dos alunos, a escola deverá se tornar mais humanizada e 

cidadã, contribuindo com a qualidade do ensino, elevando a auto estima dos alunos, 

maiores expectativas de ajuste sobre os problemas sociais dec sua escola, como a 

violência, as drogas e os problemas que circundam a comunidade. 

Segundo Abranches (2003, p. 91) 

 
É por meio da participação efetiva, da compreensão da 

representatividade, do compromisso com o coletivo e do assumir a 
responsabilidade pelo bem comum, elementos que vão se constituindo 

ao longo da experiência, que os atores participantes vão se 

relacionando, informando e, consequentemente, se politizando. 
 

Essa politização por parte dos atores participantes possibilitará na análise do 

desempenho não só dele próprio, mas como desempenho da própria Escola, como um 

todo, numa projeção de ações que possam representar num projeto coletivo de reflexão 

por parte de todos envolvidos no Conselho sobre as diferenças e exclusão dos alunos e 

que a Escola precisa ser um espaço de ensinar e aprender. 
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Como afirma Paro (1999 p.304) 

 
Se pretender, com a educação, concorrer para a emancipação do 

indivíduo, que como cidadão participe de uma sociedade democrática; e, 

ao mesmo tempo, dar-lhe meios não apenas para sobreviver, mas para 

viver bem e melhor no usufruto de bens culturais que hoje são privilégio 

de poucos, então a gestão escolar deve fazer-se de modo a estar em 
plena coerência com esses objetivos. 

 

A Escola, só tem a ganhar, porque o aluno será o maior beneficiário de uma 

qualidade de ensino e de participação no planejamento escolar, onde os professores 

ouvirão o que os alunos têm a dizer sobre o ensino ministrado por eles. 

Dessa forma, os professores poderão reconhecer que seus alunos são capazes 

de discutir a metodologia de ensino adotado, dos conteúdos e até a forma de 

relacionamento entre alunos e professores, que antes ficavam presos dentro da sala de 

aula e não chegavam até a coordenação da escola, acarretando certo autoritarismo do 

professor. 

Segundo Paro (1998, p. 18) 

 
Não obstante guiada por alguma concepção teórica do real e de suas 

determinações e potencialidades, a democracia só se efetiva por atos e 

relações que se dão no nível da realidade concreta. Esta premissa, 
apesar de sua obviedade, parece permanentemente desconsiderada por 
educadores escolares que, a partir do contato com concepções teóricas 

que enfatizam a necessidade de uma prática social e escolar pautada 

por relações não-autoritárias, assimilam o discurso, mas não exercitam a 

prática democrática correspondente. 
 

O processo contínuo de construção de novos conhecimentos proporcionando um 

espaço torna-se fundamental para a realidade escolar, de transformação no 

desenvolvimento do trabalho escolar e para aprendizagem. 

A participação do aluno no Conselho de Classe faz com que ele faça uma auto-

avaliação, despertando sua autoconfiança e responsabilidade pessoal para aprender. 

De acordo com Paro (1998 p. 58) �o educando participa não apenas como objeto 

de trabalho, mas também como sujeito e, portanto, como co-produtor de sua 

educação�. 
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 Enfim, a escola deve ser um ambiente de participação, não só no Conselho de 

Classe, mas em todos os momentos, que ele sinta bem-estar em estar na escola, 

porque com certeza seu processo ensino-aprendizagem será beneficiado. 

 Luck (1998, p.122), afirma que a escola deve ter mudanças na administração 

educacional, transformando na num ambiente que estimule a participação. 

 
Não se trata de uma simples substituição de terminologia, mas, para 
representar novas idéias e estabelecer, na instituição, uma orientação 

transformadora, a partir da dinamização da rede de relações que 

ocorrem, dialeticamente, no seu contexto interno e externo. 
 

 Ainda, Luck sugere estratégias que direcionam o processo de participação na 

escola, tais como: 

 
. Ação Cooperativa promovendo uma cultura de reflexão vendo uma 

cultura de reflexão crítica associada à ação coletiva; gera sentimento de 

partilha, estimulador do enfrentamento de dificuldades; promove o 
revigoramento de energias e cria um sentimento do compromisso com a 
realidade e seus problemas; 
. Clima de Confiança que consiste na convicção a respeito da 

credibilidade, respeito e ética dos companheiros de trabalho. Ao 

dirigente cabe estar atento no sentido de canalizar as energias do grupo 
para comportamentos de discrição, apoio, respeito e confiança; 
. Valorização das Capacidades e Aptidões dos participantes. O trabalho 

de equipe, ao intervir com competências sobre situações, 

transformando-as, necessita ser reconhecido, valorizado, o que 
incentiva, estimula e fortalece o espírito de grupo; 
. Relação da escola com a família e a comunidade. Um diretor 

competente deve investir nas relações da escola com a família. Parte-se 
do princípio de que a família gostaria de participar das atividades da 
escola. E só não faz por não saber como fazer. As reuniões com pais 

precisam ser agradáveis e isto requer estratégias, habilidades e 

competências. As grandes decisões da vida escolar do aluno devem ter 

participação da família. É o caso da repetência, da recuperação. Buscar 

coletivamente as causas de insucesso, as conseqüências da reprovação 

durante a fase de formação do educando; 
. A escola como espaço de convivência. A criação de um lugar onde o 

aluno sinta bem-estar. O que a escola pode oferecer? Como é usado o 

espaço escolar aos sábados, domingos, feriados? Quando a escola cria 

condições de convivência para o seu aluno, todas as outras atividades 

escolares são beneficiadas: aulas, bibliotecas, grêmio, atividades 

artísticas, coral, teatro. Até mesmo os casos de drogas e violência são 

reduzidos. Há, portanto, muitas chances de se fazer da escola um 

espaço dinâmico. 
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2.9.1 - Participação dos Pais no Conselho de Classe 

 

Outra participação importante no Conselho de Classe é a dos pais dos alunos. 

Muitas escolas estão incluindo os pais, mesmo sendo difícil pela falta de tempo, porque 

não são dispensados no trabalho para comparecerem em reuniões escolares, mas os 

benefícios desta participação acabam superando as dificuldades. 

Segundo Paro (1996, p. 54) 

 
Outro aspecto importantíssimo do problema da participação da 

comunidade na escola, e que requer medidas corajosas, refere-se ao 
provimento de condições para que os membros das camadas 

exploradas participem da vida escolar. Não basta permitir formalmente 
que os pais de alunos participem da administração da escola; é preciso 

que haja condições materiais propiciadores dessa participação. A este 

respeito, uma medida que acredito deva ser tomada pelo Congresso 
Constituinte é a instituição de dispositivo constitucional que facilite a 
participação dos pais na vida da escola, por meio da progressiva 

isenção de horas de trabalho nas empresas. Tal dispositivo poderia ser 

imaginado, a princípio, na forma de liberação do trabalhador com filhos 

em idade escolar de um determinado número de horas de trabalho, sem 

prejuízo de seus vencimentos, nos dias que tivesse de comparecer à 

escola para participar de assembléias ou tratar de problemas 

relacionados à escolarização do filho. 
 

As discussões se ampliam além dos limites da sala de aula, onde os pais tentam 

resolver os problemas que interferem na aprendizagem do aluno. 

Muitos professores não gostam da presença de pais nas reuniões de Conselho, 

alegando que são particularidades da avaliação do aluno que os pais não precisam 

saber.  

Segundo Paro (1998, p. 77) 

 
Este aspecto me parece muito importante. Não se pode meramente 

advogar a participação de alunos e pais no Conselho de Classe como 

ele é hoje. É preciso pensar num novo mecanismo coletivo, que cuide da 

avaliação completa da escola, no qual alunos e pais possam participar. 

A questão técnica da avaliação dos alunos talvez deva ser deixada, pelo 

menos num primeiro momento, apenas aos educadores escolares. 
Talvez se deva pensar, num segundo momento, em uma forma de 
prestar conta dos veredictos dessa avaliação a alunos e pais, para que 

eles tenham o direito de expressar suas opiniões e fazer suas 

reivindicações. Mas parece que deve haver um momento em que os 
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professores fiquem mais à vontade para avaliar os alunos e a classe em 
seu desempenho e em seus problemas. 
 

 Professores e diretores acreditam que os pais não estão à altura de participarem 

das reuniões de conselho, pois não tem escolaridade e sua contribuição não tem 

importância ao processo ensino aprendizagem do aluno. 

Segundo Paro (1998 p.52) 

 
O suposto, presente da fala de muitos diretores e professores, de que a 
população possui baixa escolaridade e desconhece o próprio 

funcionamento formal da unidade escolar não deveria servir de 

argumento para se afastar da escola a comunidade, com a alegação de 

que ela não tem condições técnicas de participar de sua gestão. Tal 

alegação supõe a redução da administração escolar a seu componente 

estritamente técnico, quando a grande contribuição dos usuários na 

gestão da escola deve ser de natureza eminentemente política. 
 

Muitos pais querem participar das reuniões de Conselho para reclamarem a falta 

de alguns professores, as mudanças constantes de professores, dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, e aulas vagas. 

O que os pais esperam é uma escola de qualidade, profissionalismo dos 

professores e resultados positivos no processo ensino aprendizagem. 

A participação dos pais é importante pelo fato deles ajudarem a resolver os 

problemas mais emergentes e suas sugestões podem ser muito valiosas, ajudando na 

integração de seus filhos no processo pedagógico, com resultados efetivos na 

aprendizagem dos alunos, contribuindo para uma escola de qualidade para todos 

envolvidos. 

Segundo Bobbio (1989, p. 55) 

 
Impõe se a necessidade de se instalarem mecanismos institucionais 
visando à participação política de grupos e pessoas envolvidos com as 

atividades escolares, colegiados com participação de alunos, pais e 

pessoal escolar, processos de avaliação continuada dos serviços 

escolares. 
 

A atuação dos pais está centrada em uma escola democrática, onde eles podem 

fazer parte nos debates escolares, sem perder a essência do processo pedagógico, 

aproximando a escola da comunidade podendo causar mudança e possibilidade de luta 

conjunta, visando um ensino de qualidade. 
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Os pais com suas participações de decisão precisam sentir que fazem parte da 

construção de uma escola que todos sonham e almejamos, publica e de qualidade. 

Segundo Dalben (1996, p 130) 

 
O homem, na sua relação com o mundo, no seu fazer, ele se faz. Age 
numa capacidade de todo ser animal, pensa sobre sua ação, 

capacidade intrínseca dos homens e, diante desse pensar, age 

novamente, num processo dinâmico de interação homem X mundo. 

Sente necessidades, criar metas, levanta objetivos, avalia suas 
possibilidades, planeja novas ações, novos processos, e novas 

necessidades. 
 

No conselho de classe com participação dos pais permite possibilidades de 

inovação, redimensionando práticas pedagógicas, tornando-os mais produtivos e 

buscando mais consciência dos processos de avaliação, tornando se um processo 

contínuo voltadas para as necessidades dos alunos. 

Segundo Dalben (1996, p.16) 

 
O conselho de classe guarda em si a possibilidade de articular os 
diversos segmentos da escola e tem por objeto de estudo o processo de 
ensino, que é o eixo central em torno do qual se desenvolve o processo 

de trabalho escolar. 
 

O conselho de classe deve ser um espaço democrático, com caráter coletivo, 

buscando decisões e desenvolvimento de ações pedagógicas para o processo de 

ensino pedagógico do aluno. 

Segundo Dalben (1996, p. 41) 

 
A implantação da racionalidade da organização segundo um modelo 

capitalista de produção, que se impõe através da divisão teórica do 

trabalho, da ensejo à luta pelo poder que nasce o Conselho de Classe, 
como instancia coletiva de avaliação da escola, portanto em si as lutas 

pedagógicas e institucionais. 
 

 O gestor que queira que sua escola seja compartilhada com ajuda da 

comunidade, principalmente com os pais, deve fazer com que eles se sintam 

respeitados e valorizados.  

Segundo Abranches (2003 p.95-96) 
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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. 

 

  É preciso rediscutir os caminhos e criar novas possibilidades para que os pais 

possam participar do Conselho de Classe, mostrando o seu poder de atuação. 

 É necessário combater as causas que impedem a participação, fazendo um 

trabalho de conscientização quanto à importância que está em suas mãos, que poderá 

ser um momento de reflexão sobre o trabalho que está sendo realizado e que com sua 

participação e decisão, poderá favorecer para um novo fazer pedagógico, com novas 

estratégias, contribuindo no processo ensino aprendizagem do aluno. 

 Esse trabalho de conscientização não deverá ser fácil e nem imediato, mas com 

certeza acontecerá.   

 Segundo Abranches (2003, p. 91) 

 
É por meio da participação efetiva, da compreensão da 

representatividade, do compromisso com o coletivo e do assumir a 
responsabilidade pelo bem comum, elementos que vão se constituindo 

ao longo da experiência-que os atores participantes vão se 

relacionando, informando e, consequentemente, se politizando. 
 

Segundo Paro (1998, p.103) 

 
Uma estrutura administrativa da escola adequada à realização de 

objetivos educacionais de acordo com os interesses das camadas 
trabalhadoras deve também prever mecanismos que facilitem e 
estimulem a participação de pais e membros da comunidade em geral 

nas decisões aí tomadas. Hoje a instituição escolar encontra-se quase 
totalmente impermeável a qualquer forma de participação da população 

usuária, como se não fosse essa população que mantivesse o Estado 
com seus impostos e como se a escola não devesse servir a seus 

usuários, procurando agir de acordo com seus interesses, manifestado a 

partir de sua participação nas tomadas de decisões que aí se dão. 
 

 A avaliação é uma oportunidade de colocar em prática seus conhecimentos, 

porque assim, poderá indagar à sua prática e avançar em seu conhecimento. 

Para Álvarez Mendez (2002, p.66). 
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Avaliar é conhecer, é contrastar, é dialogar, é indagar, é argumentar, é 

deliberar, é raciocinar, é aprender. Em termos gerais, realmente 
comprometidos com a racionalidade prática e crítica, quem avalia quer 

conhecer, valorizar, ponderar, discriminar, discernir, contrastar o valor de 
uma ação humana, de uma atividade, de um processo, de um resultado. 

Avaliar é construir o conhecimento por vias heurísticas de 

descobrimento. 
 

A avaliação deve ser a favor da competência de todos, construindo espaços de 

inclusão, de reconhecimento dos saberes diversificados, favorecendo a participação 

democrática no sentido de se ter uma sociedade justa e solidária.  
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Capítulo III 

 

Conselhos na Escola e Prática Democrática 

 

 

 Como já foi observado, desde o período da Escola Nova, vários momentos 

favorecem a participação da comunidade na escola pública, sendo obrigatória a 

participação da comunidade no Conselho de Classe e Série. 

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

por ser a mais adequada aos objetivos propostos e por preocupar-se com a 

compreensão e a interpretação do tema, levando em consideração o significado que os 

sujeitos dão às suas práticas (GONÇALVES, 2003, p. 68). 

 Segundo Ludke e André (1996, p. 7), na pesquisa qualitativa o �pesquisador 

encontra-se imerso na trama da cena investigada, participando e tomando partido na 

trama da peça�. Isso torna o pesquisador ativo, ou seja, oportuniza que este se 

posicione frente aos acontecimentos evitando a neutralidade proposta em outras 

abordagens. 

 Bodgan e Biklen (1994) enumeram cinco características básicas que norteiam a 

pesquisa qualitativa: 1- O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador 

como principal instrumento; 2- Dados coletados são descritivos (a pesquisa deve conter 

transcrições), depoimentos, fotografias, desenhos e estar atento para o maior número 

possível de informações e as questões mais simples devem ser consideradas; 3- 

Preocupação com o processo em detrimento do produto, verificando como o problema 

se manifesta nas atividades, procedimentos e interações com o cotidiano; 4- Atenção 

do pesquisador pelas coisas e pela vida das pessoas em foco; 5- Processo indutivo na 

coleta de dados. 

 Outro ponto da pesquisa qualitativa é o diálogo. É uma importante fonte de 

produção de informações e deve ser construído de forma que possibilite a comunicação 

e a interação dos sujeitos, a fim de que a pesquisa adquira um caráter interativo. 
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Segundo González Rey (2002, p. 55) 

 
O diálogo na pesquisa qualitativa representa não só um processo que 

favorece o bem estar emocional dos sujeitos que participam da 
pesquisa, mas é uma fonte essencial para o pensamento e, portanto, 
elemento imprescindível para a qualidade da informação produzida na 

pesquisa. 
 

 Optei por realizar estudo de casos em duas escolas públicas de administração 

estadual da cidade de São Paulo com turmas de alunos do Ciclo I e do Ciclo II do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Em relação à organização do Conselho de 

Classes pode ser classificada uma delas dentro dos moldes de um Conselho mais 

tradicional sem a participação da comunidade e a outra com efetiva participação de 

alunos, pais, professores, coordenador e diretor. Essas duas escolas são aqui tratadas 

respectivamente como Escola A e Escola B. 

 Utilizei para análise as características do estudo de caso de Ludke e André 

(1986, p. 18-20):  

�(1) Os estudos de caso visam à descoberta, mesmo que o investigador parta 

de alguns pressupostos teóricos iniciais, ele procurará se manter 

constantemente atento a novos elementos que podem emergir como 

importantes durante o estudo, caracterizando de que o conhecimento não é 

algo acabado, mas uma construção que se faz e refaz constantemente; (2) Os 

estudos de caso enfatizam a interpretação em contexto, e para uma 

apreensão mais completa do objeto, é preciso levar em conta o contexto em 

que ele se situa. Assim, para compreender melhor a manifestação geral de um 

problema, as ações, as percepções, os comportamentos e as interações das 

pessoas devem ser relacionadas à situação específica onde ocorrem ou à 

problemática determinada a que estão ligadas; (3) Os estudos de caso 

buscam retratar a realidade de forma completa e profunda, procurando revelar 

a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação ou 

problema, focalizando-o como um todo, enfatizando a complexidade natural 

das situações, evidenciando a inter-relação dos seus componentes; (4) Os 

estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação, recorrendo a 

uma variedade de dados, coletados em diferentes momentos, em situações 

variadas e com uma variedade de tipos de informantes; (5) Os estudos de 
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caso revelam experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas, 

procurando relatar as suas experiências durante o estudo de modo que o leitor 

possa fazer as suas generalizações naturalísticas; (6) Estudos de caso 

procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista 

presentes numa situação social, em diferentes perspectivas sobre o assunto 

em estudo onde não existe uma única verdade e o pesquisador pode emitir 

conclusões; (7) Os relatos do estudo de caso utilizam uma linguagem e uma 

forma mais acessível, podendo ser representados com desenhos, fotografias, 

colagens, slides etc, tendo a preocupação com uma transmissão direta, clara 

e bem articulada das informações para o leitor.� 

  

A pesquisa qualitativa tem como característica a construção da informação e 

observação, pois é por meio das anotações cuidadosas e detalhadas que se constroem 

os dados brutos da pesquisa (VIANNA, 2003, p. 12). 

 Para a construção da informação e obtenção dos dados desta pesquisa, foram 

utilizadas a observação participante, a análise de documentos e a entrevista. 

 As entrevistas foram utilizadas de acordo com Ludke e André (1986, p. 33-34), 

sendo um dos instrumentos básicos para a coleta de dados e uma das principais 

técnicas de trabalho em quase todos os tipos de pesquisa. 

 A grande vantagem da entrevista é que ela permite a captação imediata e 

corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e 

sobre os mais variados tópicos. 

 A entrevista permite esclarecimentos e adaptações que a tornam eficaz na 

obtenção das informações desejadas. A entrevista padronizada permite em curto 

espaço de tempo colher a opinião de um grupo numeroso de pessoas, podendo ser 

feita com base em um roteiro, mas com grande flexibilidade, cuidando para que haja 

uma sequência lógica entre os assuntos dos mais simples aos mais complexos. 

 Um outro aspecto importante foi à análise documental. Segundo Caulley (1981) 

este tipo de análise busca identificar informações factuais nos documentos a partir de 

questões ou hipóteses de interesse. 

 Ludke e André, 1986, p. 39, dizem que os documentos analisados podem servir 

de base, dando mais estabilidade aos resultados obtidos, constituem uma fonte 
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poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e 

declarações, obtidas por outras técnicas de coleta, ampliando o campo de informação 

identificando os elementos emergentes que precisam ser mais aprofundados. 

 Foi solicitada permissão para efetuar cópias reprográficas dos documentos para 

análise durante o período da pesquisa. Analisei o Projeto Político Pedagógico e a 

Proposta Pedagógica de ambas as escolas. 

 Observei diferentes espaços para fazer levantamento de dados das escolas. 

Num segundo momento, participei de suas reuniões de Conselho de Classes. 

 Procurei observar minuciosamente todo o processo do Conselho de Classe para 

obter aspectos importantes para elaboração de questionário para os participantes em 

busca de informações que pudessem levar às respostas das minhas dúvidas e 

perguntas já citadas. 

 

3.1. Escola Tradicional 

 

3.1.1. Conhecendo o Contexto da Escola 

 

 A Escola A está localizada na Zona Leste, inserida num bairro periférico, 

atendendo a comunidade nos níveis Fundamental, Ciclo I e II, Ensino Médio e 

Educação de Jovens e Adultos � EJA. 

 Essa escola não foi reorganizada, conforme a proposta da Secretaria de 

Educação, por ser considerada como o principal espaço educacional da região, pois é a 

única instituição que atende crianças, adolescentes e adultos na região. 

 O projeto Escola Aberta nos finais de semana como espaço de estudo e vivência 

para desenvolver atividades esportivas culturais e de lazer, onde as pessoas se 

encontram, aprendem e constroem vínculos e vêm contribuindo para tirar as crianças e 

jovens da ociosidade, das drogas. Essas ações têm integrado escola e comunidade. 

 Os pais contam a escola no que diz respeito a guarda dos filhos e a 

complementação das necessidades básicas e a complementação das necessidades 

básicas da alimentação, pois muitos pais ficam ausentes  do lar na maior parte do dia 

por motivo de trabalho. 
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 A escola também é importante para a comunidade oferecendo empregos em 

algumas funções de trabalho. 

 O prédio da escola possui três pavimentos com 17 salas de aulas, com 

problemas com o mobiliário das salas de aula, muitas estão quebradas e não atendem 

as necessidades da clientela, tendo crianças, jovens e adultos, os que as tornam 

inadequadas para cada segmento de idade, tendo sempre há necessidade de 

remanejamento de uma sala para outra. 

 As câmaras do circuito de segurança estão quebradas e desativadas. 

 A Proposta Pedagógica da escola mostra o comprometimento com o 

desenvolvimento de uma educação humanística, pautada nos princípios democráticos, 

com objetivo de assegurar o acesso, a permanência com sucesso dos estudantes da 

escola, ampliando as possibilidades de avanço e de respeito à aprendizagem, 

reduzindo assim a exclusão social e a elitização do conhecimento. 

 O ensino será ministrado com base nos preceitos da educação pública com 

objetivo de garantir o pleno desenvolvimento para a cidadania crítica e participativa, 

formando cidadãos capazes de interferir criticamente na realidade para transformá-la e 

se engajar na luta pela justiça social. 

 Preparar para a vida social e desenvolver as competências sociais como 

relações grupais e intergrupais, processos democráticos e eficazes de tomada de 

decisões, capacidades sociocomunicativas, de iniciativa, de liderança, de 

responsabilidade, de solução de problemas etc. 

  

3.1.2. Caracterização da Clientela e Condições de Ensino e Aprendizagem 

 

 A clientela é formada na sua maioria por uma comunidade de situação sócio-

econômica pobre, com renda familiar geralmente de baixos salários ou subempregos. 

Muitos pais possuem baixa escolaridade. 

 A maioria está ausente da vida escolar dos filhos, alegando falta de tempo para 

acompanhar a vida escolar dos filhos, quando chamados por algum problema de 

aprendizagem dos filhos, dizem não saber o que fazer, pois os mesmos não obedecem 

e não atendem. 
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 As tentativas de diálogo sobre o comportamento dos filhos na maioria das vezes 

são tensas e frustradas.  

 Os professores dizem que se sentem fracassados porque os alunos não 

avançam. Uma coisa sem importância vira estopim para uma agressão verbal ou para 

um ato de indisciplina. 

 Segundo alguns professores, muitos alunos vêm para escola só para comer, 

namorar, brincar, ser promovido para séries seguintes, são descrentes da importância 

do saber escolar, raramente com o compromisso de aprender, de adquirir 

conhecimento, saber, habilidades e competências. 

 A maioria dos alunos estão em idade/série correspondentes, portanto tem como 

atividade principal os estudos. Há um número considerável de alunos com baixo 

rendimento e com dificuldades de aprendizagem. É visível a carência de afeto e 

modelos positivos. 

 

3.1.3. Gestão Participativa da Escola 

 

 O Projeto Político Pedagógico mostra que o envolvimento da comunidade 

escolar tem ocorrido de forma pouco expressiva, pois não atende as necessidades e 

expectativas de uma gestão participativa, apesar dos pais e alunos serem chamados 

para participar do Conselho de Classe, do Conselho de Escola, da APM e do Grêmio 

Estudantil. 

 A comunidade escolar tem sido estimulada a participar dos diferentes órgãos e 

processos decisórios da escola, proporcionando uma gestão com base nos princípios 

democráticos. 

 Apesar dos esforços para dinamizar a atuação, os resultados ainda tem sido 

modestos, pois os pais e alunos tem tido dificuldades de conciliar suas ocupações 

particulares como trabalho com as atividades da gestão participativa da escola. 

 Os pais e alunos confiam no papel educacional da escola e tem como 

expectativa da escola ser o caminho para alcançar uma oportunidade de conseguir 

emprego e garantir um futuro melhor. 
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 A escola através dos resultados obtidos tem buscado atender essas expectativas 

além de garantir acesso ao conhecimento dos conteúdos e de suas competências 

sociais tem buscado uma maior integração a partir da realidade, das necessidades, das 

dificuldades e dos interesses da comunidade escolar. 

 O diretor relata que toda comunidade escolar, professores e pais têm acesso aos 

documentos da escola, como o Regimento Escolar, que está sempre disponível para 

verificação dos direitos e deveres para cada segmento. 

 Aos pais é entregue no início do ano letivo uma cópia para que leiam com seus 

filhos e reflitam sobre cada item nele contido. Com os professores é trabalhado nos 

HTPCs1 (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo). 

 A escola desenvolve ações voltadas para a integração entre os profissionais da 

escola, pais e alunos, como reuniões bimestrais, exposições de atividades extra-classe, 

festa junina, grêmio, semana da arte, gincanas, festa da primavera, palestras sobre 

diversos temas, como violência, drogas, álcool e tabagismo prematuro. 

 As ações são registradas em livros atas, questionários, fotos e Cds. 

 A relação entre pais, comunidades e escola é de confiança e atende às 

expectativas. 

 

3.1.4. Conselho de Classe Não Participativo 

 

 No dia onze de junho, professores, diretor (na escola não tem professor 

coordenador) se reuniram para realização do Conselho de Classe e Série da Escola 

denominada como Escola A. 

 Reuniram-se em uma sala de aula e alguns professores ainda estavam fechando 

as médias dos alunos e outros passando as notas para tarjetas, tendo observado que 

foi utilizado somente um instrumento para avaliação do aluno durante o bimestre. 

 A reunião foi presidida pelo diretor e alguns professores pediram que fosse 

iniciado pelo Ensino Médio, alegando não darem aula para o Ensino Fundamental e 

                                                 
1 HTPC - é a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, a ser desenvolvida na unidade escolar, pelos 

professores e o professor coordenador pedagógico. 
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esses alunos dão muitos problemas, levando um tempo maior para discutir sobre eles, 

e precisavam ir embora, porque não teriam aula nesse dia. 

 O pedido foi acatado pelo diretor e a primeira sala foi a da primeira série do 

Ensino Médio. 

 A coordenadora dessa sala foi chamada para sentar-se ao lado do diretor para 

que fosse preenchendo a ata. 

 Foi solicitado que ela descrevesse como são os alunos dessa turma: 

 
Professora Coordenadora: É uma turma com muitos alunos, não querem 

saber de nada, são indisciplinados, desinteressados, com problemas de 
aprendizagem e com altos índices de faltas. 

 

 Em seguida foi pedido que ela escrevesse sua fala na ata, num espaço solicitado 

como perfil da classe. 

 O diretor olhava as tarjetas e perguntava aos professores o motivo pela nota 

baixa tirada pelos alunos. 

 Todos os professores faziam os mesmos comentários sobre os alunos: 

desinteresse, indisciplina, não fazem atividades, não estudam e não copiam o que é 

proposto pelos professores. 

 A professora coordenadora preenchia a ata com um código, onde cada letra dita 

pelos professores significava as causas possíveis das notas abaixo da média e em 

seguida os professores diziam um número onde cada um significava um tipo de 

recomendação para os alunos, como estudar, fazer os trabalhos, ser assíduo e fazer as 

atividades propostas em sala de aula. 

 Uma outra situação foi o fato de um aluno ter alguma presença e não ter média 

com nenhum professor. 

 
Professor de Química: Não tivemos como avaliar o aluno porque ele 

falta muito e não fez nenhuma avaliação. 
 

O diretor questiona por que o aluno precisa ter nota. 

 
Professora de Arte: Quando ele vem para escola não faz nada, não 

presta atenção e não se preocupa se ficar com nota baixa, alegando que 

no final do ano faz uns trabalhinhos para compensar as faltas e acaba 
passando de ano. 
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Professor de História: Não vou atribuir nota para ele porque além dele 

não merecer, ele irá respeitar menos ainda os professores. 
 

 Depois de muita discussão e exigência de se colocar uma nota, eles entraram 

em um consenso e atribuíram nota 2,0 de média em todas as disciplinas. 

 A professora coordenadora foi preenchendo a ata com as prováveis causas do 

fracasso escolar e as providências ao aluno. 

 Observa-se que é um conselho de classe mais centrado em quantificar o 

processo ensino aprendizagem, onde a preocupação é só atribuir um valor, uma nota e 

ficar �livre� daquele aluno e passar para o seguinte. 

 Não tem nenhuma preocupação com o processo ensino aprendizagem do aluno. 

 Em nenhum momento o diretor questiona o que se foi feito para recuperar esses 

alunos, quais estratégias o professor realizou para suprir as necessidades na 

aprendizagem. 

  Os alunos são sempre rotulados e culpados pelo seu fracasso por não terem 

alcançado a média mínima estipulada pela escola. 

Fica muito visível que os alunos, mesmo sendo a maioria em números, acabam 

ficando nas mãos daqueles que se acham o único detentor do conhecimento, não 

dando oportunidades para que os alunos opinem, onde somente eles devem atingir os 

objetivos propostos. 

Dessa forma esse tipo de Conselho de Classe acaba sendo uma sentença de 

morte, onde o professor deixa a decisão final através da nota atribuída ao aluno. 

 Segundo Luckesi (1996, p. 23-24) �as notas são operadas como se nada 

tivessem a ver com a aprendizagem. As médias são médias entre números e não 

expressões de aprendizagem bem ou mal sucedidas. É a nota que domina tudo, é em 

função dela que se vive na escola�.  

 Também assinala Mizukami (1986, p. 17) �as notas mostram para a sociedade os 

níveis de aquisição do patrimônio cultural. Por outro lado, elas ocultam a dualidade, 

valor de uso, valor de troca da sociedade capitalista�. 

 Perrenoud (1999, p. 12) explica que: 

 
A nota tem por objetivo a passagem de ano escolar, traduzindo-se, 
desse modo, numa mensagem que não diz de início ao aluno o que ele 
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sabe, mas o que pode lhe acontecer se continuar assim até o final do 

ano. Esses legados da pedagogia tradicional continuam permeando a 
relação do educando com sua aprendizagem na atualidade. 
 

 E assim continuou até a conclusão do Ensino Médio. 

Alguns professores, com argumentos fatalistas estavam prevendo que 

determinados alunos do terceiro ano seriam reprovados no final, ou seja, ao invés de 

motivarem a participação desses alunos aos estudos, estavam rotulando ao futuro 

insucesso escolar. 

 Embora passasse para outra classe, outro aluno, os comentários eram sempre 

os mesmos, ou seja, sala numerosa, alunos indisciplinados, sem interesse e nada era 

feito por parte dos professores, como implantarem ações para superarem as 

dificuldades dos alunos para o próximo semestre, sem nenhuma possibilidade de uma 

avaliação prática reflexiva, qualitativa e crítica das dificuldades dos alunos. 

 Não há um momento para questionar e analisar coletivamente o desempenho 

pedagógico da equipe de profissionais. 

 Iniciou o conselho de classe do Ensino Fundamental e as falas eram as mesmas, 

com exceção de que os problemas de indisciplina e vandalismo eram piores. 

 A coordenadora da quinta série não compareceu e nenhum professor queria 

substituí-la alegando que a classe era terrível e teria muito que preencher na ata. 

 Depois de muitos argumentos, uma professora resolveu substituí-la. 

 E o mesmo ritual se iniciava, com a professora explicando como eram os alunos. 

 
Professor de Português: Os alunos são muito indisciplinados, sem 

limites, vândalos, cúmplices uns dos outros, porque eles quebram a 

escola, furtam objetos, todos sabem, mas, nenhum denuncia seu colega. 
 

 O diretor pergunta por que um determinado aluno não tem nota com três 

professores, porque as tarjetas estão sem notas, e uma professora respondeu: 

 
Professora de Sociologia: O aluno não faz nada na sala de aula, ele fica 

brincando e conversando. 
 

 O diretor perguntou se ele tinha feito algum trabalho, para que pudesse ter 

alguma nota, e a professora respondeu em tom grosseiro: 
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Professora de Sociologia: Você não deveria ficar preocupado com a nota 

desse aluno na sala de aula e sim com o que ele faz no portão da 

escola, onde ele se reúne com pessoas estranhas e com certeza 

passando droga aos demais alunos. E deveria encaminhá-lo ao 
Conselho Tutelar. 

 

Os demais professores concordaram com esses argumentos. 

 O diretor mais uma vez disse que eles precisavam atribuir uma nota ao aluno 

porque ele não podia ficar sem nota. 

 Todos os três professores resolveram atribuir nota 1,0 ao aluno.  E perguntaram 

como ficaria o caso do aluno, e o diretor respondeu: 

 
Diretor: Vou chamá-lo em minha sala e conversarei com ele para saber 
quem são as pessoas que ficam no portão e o que ficam fazendo. 

 

 Uma outra aluna com problema semelhante não tinha nota com uma professora. 

Alegando que ela só falava em namorado e que a família não estava preocupada, a 

professora colocou que não seria ela quem se preocuparia com tal aluna. 

 E assim seguiu o conselho de classe nas sextas e sétimas séries, tudo parecia 

igual, com os mesmos comentários por parte dos professores e os mesmos problemas 

por parte dos alunos. 

 O que fica claro é que o desempenho do aluno é associado na maioria das 

vezes, ao comportamento do aluno fora da sala de aula. 

 Na oitava série uma aluna estava com média baixa em todas as disciplinas e o 

diretor perguntou o que estava acontecendo com aquela aluna. E as respostas dos 

professores foram bem parecidas. 

 
Professora de Biologia: A aluna é um amor, é uma gracinha, mas é fraca 

demais, é muito quieta e mostra ter vergonha de perguntar. O melhor é 

dar trabalhos para que ela não reprove no final do ano, pois, afinal de 

contas, ela não merece reprovar porque tem um comportamento 

exemplar. 
 

O diretor concordou. 

 Um outro aluno ficou abaixo da média com um único professor. Seus colegas 

sugeriram rever aquela nota, porque o pai do aluno era terrível e não o deixaria em paz 

até que mudasse a nota. Por isso é que nenhum professor o deixava com nota baixa. 
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Professor de Química: O aluno é muito fraco, não tem condição de ficar 

com outra nota. 
 
Professora de Biologia: Não tem importância porque ele será nosso 

aluno até o final do ano, mas, filho dele, será para sempre. 
 Em nenhum momento o diretor perguntou quais critérios foram utilizados para a 

avaliação dos alunos. 

 A discrepância entre os professores mostra a falta de critérios no Conselho de 

Classe, onde a avaliação é feita por cada professor de maneira pessoal. 

 A avaliação deve ser um momento de consenso, os professores têm a liberdade 

de avaliar usando o melhor instrumento que achar correto, porém o aluno deve ter a 

mesma oportunidade de saber como está sendo avaliado e poder também avaliar o 

trabalho do professor.  

 As fichas individuais, não foram preenchidas, isso acarreta na perda de 

informações sobre o aluno, que futuramente poderiam ser utilizadas para detectar um 

progresso no processo ensino aprendizagem. 

 E assim termina o Conselho de Classe sem nenhuma discussão pedagógica e 

com algumas discrepâncias, quando deixou de atender o Parecer CEE Nº. 67/98 que 

determina a efetiva participação de alunos, quando deixou de cumprir a Resolução SE 

18/2009 com medidas e ações para recuperação dos alunos e na falta das anotações 

nas fichas individuais, de acordo com a Deliberação 11/96 e, principalmente, na 

incoerência entre a proposta pedagógica e a proposta praticada pela escola. 

 O Conselho de Classe analisado apresenta características de tendências 

tradicionais e burocráticas. 

Esse Conselho de Classe e Série é praticado como momento de aprovação e 

reprovação, constituindo um espaço de exclusão dos alunos, onde o professor já traz 

consigo um estigma do aluno. 

São relatadas algumas análises sobre as possíveis causas do baixo rendimento 

e, por que não dizer, do fracasso do aluno e são formuladas propostas para que os 

alunos recuperem suas notas e aumentem suas baixas estimas, porém o que podemos 

perceber considerando os bimestres seguintes e as reuniões de Conselho seguintes é 

que os alunos tendem a apresentar os mesmos níveis de aproveitamento. 
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O que parece é que os professores registram em Atas as ações para melhoria da 

aprendizagem e na prática as intervenções não são praticadas, fazendo cumprir apenas 

exigências burocráticas.  

De acordo com Dalben (2004, p.72) 

 
Os processos de avaliação/reflexão da prática apóiam-se na inter-
relação permanente entre professor/aluno/conhecimento, denominada 

aqui de interestruturação. A finalidade do processo de avaliação é 

realizar uma investigação contínua da realidade para melhorar conhecê-
la e entendê-la cabendo aos educadores o papel de captar essa 
totalidade de relações, coletando dados e informações sobre o 

desenvolvimento dos alunos e cuidadosamente, registrando suas 
necessidades e possibilidades. 
 

Percebe-se que nas Atas preenchidas no Conselho há certa distância entre os 

critérios adotados pelos professores, deixando claro que cada um avalia de forma 

diferente, justificando o baixo nível de aprendizagem pelo desinteresse dos alunos, pela 

não realização das atividades e problemas disciplinares. 

 Esse preenchimento nas Atas é muito breve, não dando idéia mais profunda de 

como foi o processo de aprendizagem, não ficando claro como foi desenvolvido o 

processo de recuperação do aluno com baixo rendimento durante o ano letivo. 

 O único encaminhamento relatado foi chamar a mãe para ter ciência da condição 

de aprendizagem do aluno. 

Se o aluno pudesse participar e argumentar das decisões do Conselho, poderia 

levar a desenvolver o senso crítico, criatividade, responsabilidade, se convertendo em 

um agente transformador da sociedade. 

De acordo com Paro (2000, p. 160) �O Conselho é mais uma das instâncias da 

escola pública impedida de realizar seus objetivos satisfatoriamente pelas adversas 

condições�. 

O que também pude perceber é que a avaliação não é um processo permanente, 

contínuo e cumulativo. 

Os professores não têm demonstrado objetivo de proporcionar progressos e 

inclusões dos alunos e respeito as suas características individuais. Utilizam a avaliação 

simplesmente para mostrar o resultado da aprendizagem do aluno, e não para melhorar 
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o trabalho do professor, fazendo correções no processo educativo para melhoria da 

qualidade do ensino. 

Nesse tipo de Conselho os professores e equipe gestora não estão preparados 

para ouvir críticas dos alunos sobre seus trabalhos. 

É necessário que todos sejam humildes e estejam abertos para escutar e admitir 

que podem estar errando, o que quando assumido pode ser revertido numa avaliação 

aberta, concreta e eficiente. 

Para Paro (2001, p.40) 

 
A razão de ser da avaliação educativa não é a classificação ou a 

retenção de alunos, mas a identificação do estágio de compreensão e 

assimilação do saber pelo educando, junto com as dificuldades que este 

encontra, bem como os fatores que determinam tais dificuldades com 
vista à adoção de medidas corretivas de ação. 

 

Uma vez avaliado esse processo educativo haverá mais oportunidades e novas 

situações de aprendizagem para que o aluno possa garantir superação pela avaliação 

no período de recuperação e não simplesmente mudar a nota anteriormente atribuída. 

Paro (2001, p. 42) 

 
A recuperação, em vez disso, deveria ser pensada como um princípio 

derivado da própria avaliação. Está num processo contínuo e 

permanente, embutido no próprio exercício de ensinar e aprender, 

diagnosticaria os problemas e dificuldades que a recuperação, também 

num processo contínuo e permanente cuidaria de solucionar (ou intentar 

soluções) pelo oferecimento de novos recursos e alternativas de ação. 
 

 O professor desafiará o aluno no processo ensino aprendizagem para buscar 

novos caminhos frente ao conhecimento. 

Para Vasconcellos (1998, p. 17) A avaliação pode contribuir para a �construção 

de uma escola democrática e de qualidades para todos�. 

Nesta escola não há a preocupação da participação dos pais e alunos na gestão 

educacional. É necessário refletir e desenvolver estratégias para que os alunos e pais 

possam participar da toda a escola. 
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 Através dessa participação a escola estará exercendo seu papel social e 

exercício de cidadania, para melhoria da escola e todos envolvidos no processo 

educacional. 

 Ficou claro que a equipe gestora não tem a preocupação em fazer parceria com 

a comunidade, alegando que os pais não tem condição de fazer parte das reuniões, 

não entendem o teor das discussões e terão atitudes que poderão atrapalhar o 

andamento da reunião. 

Segundo Werle (2003, p. 131) 

 
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. 
 

A escola deve ter a preocupação para a participação, preparando seus alunos 

para exercer a cidadania e experiências democráticas compartilhadas por todos da 

escola. 

 

3.1.5. Entrevista com os Professores 

 

No levantamento de campo elaborado, primeiramente indago aos professores se 

a prática democrática é efetivamente concretizada nas escolas. 

Os Professores 1 e 2 relataram que uma escola democrática é o desejo de todos 

os professores. Embora várias leis como Constituição, LDB mencionem a gestão 

democrática isso só acontece na teoria, e do jeito que vai o ensino público está longe 

de ser realidade. Alguns professores lutam por esse sonho de uma escola democrática, 

mas a maioria prefere do jeito que está, pois assim não precisarão participar 

efetivamente da vida escolar. 

O Professor 3 afirmou que não é concretizada a prática democrática, pois já 

trabalhou em várias escolas e em nenhuma delas acontecia, embora sempre se 

mencionava que vivemos num regime democrático. 

Já os Professores 4 e 5 não acreditam que a tão falada prática democrática seja 

concretizada nas escolas. Para eles seria muito bom se realmente acontecesse, porque 
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com certeza não só os alunos, mas, toda a escola seria beneficiada, não seria lugar de 

exclusão, seria prazeroso ser professor. 

Com relação à segunda pergunta indago como os professores consideram que 

deve ser a avaliação do aluno no processo ensino-aprendizagem. 

Para os Professores 1 e 2 a avaliação deveria ser levada mais a sério, não ser 

classificatória, de caráter eliminatório, mas sim um processo mediado entre professor e 

aluno, ser interativa, de caráter diagnóstica durante o ano todo para verificação da 

aprendizagem do aluno para favorecer o processo ensino aprendizagem, possibilitando 

a melhoria da qualidade de ensino. 

Quando entrevistado o Professor 3 afirmou que a  avaliação deve ser diagnóstica 

para proporcionar informações do que o aluno já sabe, e formativa para saber se os 

alunos estão atingindo os objetivos durante as atividades propostas. 

Os Professores 4 e 5 relataram que a avaliação deve ser formativa para 

identificar as dúvidas dos alunos e possibilitar correções e ajustes durante o processo 

de ensino e quais mudanças devem ser feitas para garantir um ensino de qualidade, 

pois a avaliação nas escolas acontece de forma totalmente errada, os professores não 

sabem como avaliar, acabam dando um único instrumento, que se faz inadequado 

porque não atinge o objetivo de verificar o que o aluno sabe, o que ainda falta e o que 

ele precisa saber. 

A terceira pergunta teve como objetivo verificar se o Conselho de Classe e Série 

é o momento de avaliação do aluno, do professor e da escola. 

O Professor 1 acredita que não porque os alunos já foram avaliados durante os 

bimestres e, caso fosse necessário, os pais seriam chamados, não havendo 

necessidade da presença deles durante as reuniões. 

Os Professores 2 e 3 relataram que para se ter uma educação de qualidade não 

precisa usar o Conselho de Classe para falar da avaliação do professor e sim o que o 

aluno fez durante o bimestre, o que o aluno aprendeu, com finalidade de proporcionar 

uma melhoria no trabalho pedagógico, não sendo necessário fazer uma avaliação do 

professor. 

Já os Professores 4 e 5 afirmaram que o Conselho de Classe é um momento de 

avaliar o aluno, onde deve ser feito apenas pelo professor, logo depois ele saberá os 
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resultados do que foi decidido. Para eles não é no Conselho de Classe que o professor 

deva ser avaliado, existem outros momentos para haver avaliações dos professores. 

Na quarta pergunta indago se o Conselho de Classe contribui para atingir os 

objetivos previstos para um processo de aprendizagem de qualidade. 

O Professor 1 disse que o Conselho de Classe faz parte do processo ensino 

aprendizagem, mas acredita que não influencia muito na qualidade. 

Para o Professor 2 o Conselho de Classe é o final de tudo, ele é feito apenas 

para decidir o processo ensino aprendizagem ocorrido durante os bimestres. 

O Professor 3 afirmou que o Conselho de Classe contribui para reflexão, porém 

não acontecem na prática as decisões refletidas, parece que após o Conselho tudo o 

que foi dito é esquecido. 

E os Professores 4  e 5 analisam que o Conselho de Classe deveria ser um 

momento de avaliação de alunos, professores e da prática pedagógica, mas o que 

presenciam é um lugar de exclusão de alunos. Poderia contribuir para uma educação 

de qualidade, porém falta maior comprometimento dos professores e gestores da 

escola, uma reflexão crítica do trabalho desenvolvido por todos os envolvidos na 

escola. 

A quinta pergunta visa a verificar se a presença de alunos e pais nas reuniões de 

Conselho de Classe é importante para o acompanhamento do processo ensino-

aprendizagem. 

O Professor 1 afirmou que nas reuniões de Conselho de Classe com professores 

e diretor já é uma bagunça, e se os alunos e pais estivessem presentes seria pior, os 

alunos ficariam conversando o tempo todo e não deixariam terminar o Conselho.  

Para os Professores 2 e 3 os pais e alunos não ficariam à vontade, teriam 

dificuldades para falar, os professores não seriam cordiais e não iriam acatar o que os 

alunos poderiam falar sobre sua prática, iriam discutir sobre a indisciplina da sala de 

aula ao invés dos problemas de aprendizagem e os encaminhamentos que deveriam 

ser feitos com os alunos com baixo rendimento. 

Os Professores 4 e 5 acreditam que os professores se sentiriam mal por serem 

avaliados em público, na frente de outros professores e pais de alunos, mas valeria a 

pena a presença de todos no Conselho de Classe porque os alunos deixariam de ser 
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objetos de avaliação e poderiam ajudar a construir um ensino com mais qualidade e 

maior compromisso de todos. 

 

 

3.1.6. Entrevista com os Pais 

 

No levantamento de campo elaborado pergunto aos pais se é dada oportunidade 

de participação. 

Os Pais 1 e 2 disseram que  não porque a direção nunca tem tempo de atender. 

Já os Pais 3, 4 e 5 reconheceram que isso ocorria algumas vezes, porém com 

eventual necessidade de �fazer escândalo na porta da escola�. 

Na segunda pergunta indago de que forma eles podem contribuir participando da 

reunião de Conselho de Classe. 

Os Pais 1 e 2 disseram que não sabia em que poderia ajudar, uma vez que não 

conhecem uma reunião de Conselho de Classe, acreditam que seja um momento onde 

os professores se reúnem para falar sobre os alunos. Mas se pudessem participar seria 

muito bom porque poderiam falar com todos os professores e saber como seus filhos 

estão nas aulas, ao invés de saber só na reunião com a professora coordenadora. 

O Pai 3 comenta que seria positiva a participação dos pais na reunião de 

Conselho de Classe, pois seu filho se sentiria �controlado� e não faria nada de errado, 

ele saberia se tem lição ou trabalho e poderia cobrar dele. 

E os Pais 4 e 5 afirmam que gostam de participar da vida de seus filhos na 

escola e com certeza seria ótimo estarem presentes nas reuniões. Para eles o trabalho 

conjunto feito entre professor e aluno seria muito melhor do que está sendo hoje e só 

viria a somar. 

 

3.1.7. Entrevista com os Alunos 

 

No levantamento de campo elaborado com os alunos fiz as mesmas perguntas 

dos pais para verificar a oportunidade de participação e o que poderiam ajudar na 

reunião do Conselho de Classe. 
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Primeiramente pergunto aos alunos se lhes é dada oportunidade de participação 

no Conselho de Classe. 

Todos os Alunos concordaram respondendo que não. 

O Aluno 3 complementou que, segundo os professores, só servem para fazer 

bagunça. 

E os Alunos 4 e 5 acrescentaram que nunca têm oportunidade de participar de 

nada, a não ser quando os professores e coordenadores  precisam de sua ajuda. 

Com relação à segunda pergunta indago em que eles podem contribuir 

participando da reunião de Conselho de Classe. 

Os Alunos 1 e 2 responderam que não poderiam ajudar em nada, porque não 

sabem como participar. 

O Aluno 3 afirma que se pudesse participar com certeza diria várias coisas com 

as quais não concorda. 

Já os Alunos 4 e 5 responderam que achavam que pediriam para que os 

professores não faltassem tanto. 

 

 

3.1.8. Análise das Entrevistas 

 

Analisando as respostas dos professores, pais e alunos, podemos extrair 

algumas importantes considerações. 

Para os professores a escola democrática é o que todos desejam. Embora eles 

afirmem lutar por isso, não acreditam que realmente aconteça. 

A avaliação deveria ser levada mais a sério e garantir mudanças para um ensino 

de qualidade. 

O Conselho não é um momento para avaliação do aluno, professor e da escola, 

é para decidir o processo ensino aprendizagem durante os bimestres. As reflexões não 

acontecem na prática, falta comprometimento, reflexão do professor e gestor. Para eles 

os pais e alunos não devem participar, pois não ficariam à vontade. 
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A maioria dos pais respondeu que a escola é boa, mas não são convidados a 

participar e, por isso, não sabem como poderiam ajudar, mas deixaram a entender que 

gostariam de estar presentes e envolvidos. 

Os alunos disseram que não são convidados a participar, a não ser quando 

precisam que eles façam alguma coisa de interesse da escola. E se pudessem 

participar com certeza ajudariam no que fosse preciso para melhorar o ensino, que, 

segundo eles, não tem boa qualidade. 

 

 

3.2. A Escola Democrática 

 

3.2.1. Conhecendo o Contexto da Escola 

 

A Escola B também localizada na Zona Leste, num bairro da periferia da cidade 

de São Paulo, atendendo a comunidade no Ensino Médio e educação profissional 

técnica. 

Essa escola tem por objetivo a formação dos educandos na perspectiva de uma 

consciência crítica, solidária e democrática, com a qual o educando gradativamente 

perceba-se como agente do processo de construção do conhecimento e de 

transformação das relações entre os homens, através da ampliação e recriação de suas 

experiências, da sua articulação com o saber organizado e da relação da teoria com a 

prática, respeitando-se as especificidades do Ensino Médio, consolidando e 

aprofundando os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental visando a 

apropriação dos princípios e fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos e de princípios humanísticos significativos visando à formação ética, a 

autonomia intelectual e o pensamento crítico que qualifiquem os educandos para a 

aprendizagem permanente. 

E a Educação Profissional Técnica deverá tornar os alunos profissionais aptos a 

exercerem atividades específicas no trabalho, em permanente relação com as novas 

tecnologias e formas de organização do trabalho. 
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O planejamento para uma gestão participativa iniciou-se em 1993 com o 

nascimento dos primeiros projetos como Viva Vídeo e Biblioteca, e o Grêmio Estudantil 

criou o conselho de alunos com representação de todas as classes para manter 

comunicação ágil e participativa ativa nas decisões que envolvem os alunos na escola, 

onde a participação de alunos na vida da escola  gerou muitos conflitos entre 

professores. 

Em 1995 fez-se uma revisão dos procedimentos de avaliação dos alunos, 

inserindo a �auto-avaliação�, realizada pelos alunos como legítima e participante, onde 

era avaliado o rendimento escolar valorizando o trabalho cotidiano do aluno, a 

aprendizagem específica da disciplina, a avaliação individual do aluno quanto aos 

procedimentos feitos pelo professor, e a auto-avaliação do aluno, sendo acrescidas 

metas ao trabalho coletivo e continuado e o trabalho de diagnóstico dos novos 

problemas que surgiam. 

Em 1996 a ONG Ação Educativa propõe o Projeto Gestão Escolar Democrática 

para o Conselho de Escola, que o aprova. A base do argumento do Projeto estava 

pautada na idéia de que apenas quem tem informação é capaz de participar das 

decisões, propondo a socialização com toda a escola, pais, alunos, professores, 

funcionários e comunidade.   

Em janeiro de 1999 no período de planejamento dos professores inicia-se a 

preparação do Plano Pedagógico a ser executado com todos os professores e alguns 

alunos como meta de uma melhoria da qualidade de ensino e assumindo o 

compromisso de mudanças no modelo escolar, de uma escola que transmite 

conhecimento para uma escola que produz conhecimento. 

No segundo semestre do corrente ano inicia-se o Projeto Cidadania, uma 

semana de trabalhos coletivos no estudo da cidadania; pesquisa de campo e eleição de 

tema de estudo, por cada classe. As turmas elaboraram, até dezembro, a explicação do 

problema de pesquisa e apresentaram os resultados para bancas de professores. 

No mesmo ano, o Conselho de Classe passou a ser considerado atividade letiva, 

momento privilegiado para aprender e compartilhar opiniões, críticas, a buscar soluções 

partilhadas e principalmente a tomar decisões. Esse processo tem o objetivo de 
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desenvolver a co-responsabilidade de alunos e professores, estabelecendo um novo 

modelo de convívio, baseado em princípios democráticos. 

Em 2001 inicia-se o Projeto Integrar pela Educação, com abertura da sala de 

cinema, da biblioteca e laboratório de informática nos finais de semana. 

A Gestão Escolar Democrática como um passo para a autonomia profissional e 

para a interlocução com as políticas públicas de educação. 

Quando pensamos em gestão democrática nos vem à figura do diretor com a 

tarefa de democratizar as decisões, com uma espécie de prática de consulta 

permanente sobre as soluções possíveis aos problemas da escola. No entanto, a 

gestão democrática da escola não se resume à mudança de atitude de um sujeito 

dentro da escola; ela se estende para os hábitos de convívio entre todos os 

educadores, como gestão democrática da sala de aula, na partilha de 

responsabilidades sobre todo o trabalho educativo, na necessidade de ensinar aos 

alunos formas de relacionamento que melhorem a capacidade de expressão, de 

convívio, de respeito e cuidado por si e pelos demais, inclusive da comunidade na qual 

a escola está plantada. 

Essa escola realmente constrói o futuro de todos, envolvendo o maior número de 

pessoas nas decisões, construindo uma ponte levando todos ao objetivo da gestão 

democrática, todos participam das decisões, conhecem os problemas, as limitações 

para solucioná-las e a responsabilidade individual e coletiva na execução das soluções 

encontradas. 

 

3.2.2. Conselho de Classe Participativo: Uma Prova de Fogo nos Discursos e 

Práticas dos Educadores 

 

Essa escola decidiu olhar de frente para o Conselho de Classe e buscar nele um 

novo sentido. Muitos professores e alunos passaram pela escola sem saber o que era 

esse ritual. Sabiam apenas que esse Conselho tinha o poder de aprovar ou reprovar os 

alunos da escola, tinha o poder de colocar o polegar para cima, em sinal positivo para o 

aluno ou o polegar para baixo, indicando sua derrocada. 
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Com maior ou menor tolerância, o fato é que esse Conselho só existia para 

constatar sistematicamente os problemas. 

O único mérito estaria no fato de �aconselhar� as dificuldades constatadas, mas 

sem nenhum sentido educativo. 

Os professores geralmente levavam à compreensão de que os únicos 

responsáveis por resultados insuficientes eram os alunos. 

Em 1998 foi instituída na escola a participação dos alunos como observadores 

nas sessões do Conselho de Classe. 

A presença de alunos nesse ritual reservado aos mestres e dirigentes constituiu-

se numa espécie de obstáculo ao trabalho, uma vez que os beneficiários dos serviços 

educacionais ficavam �assistindo� as decisões sobre suas vidas de estudantes. 

Então, decidiram não mais tratar durante o Conselho de casos individuais, mas 

tentar abordar questões gerais de cada série. Inevitavelmente acabavam tratando de 

problemas pontuais, de alunos particulares, sem conseguir avançar muito. Os alunos 

que participaram dessas reuniões experimentaram também sentimentos novos que 

variaram do prazer à raiva. A ausência da possibilidade de expressar seus 

pensamentos e julgamentos diante das constatações dos mestres causava grande 

frustração.Portadores da tarefa de representar a classe, �ouvindo� as considerações 

dos mestres e retornando com as informações para a classe, explicitaram o desejo de 

participar de modo ativo.  

Em 1999, para que o Conselho de Classe superasse esse limite da participação 

dos alunos, restrita em 98 à �audição�, passaram a considerar os Conselhos de Classe 

como atividade letiva, totalmente educativa tentando resgatar o papel do Conselho 

como momento de verificar problemas no plural, e �aconselhar�, no sentido de assumir 

responsabilidades partilhadas para solucionar os problemas. 

Enfim, partiram de outras premissas: Tanto o ensino como a aprendizagem são 

fenômenos relacionais; que todos têm falhas e precisam superá-las; que todos têm 

responsabilidades e precisam cumpri-las. Alunos, professores e instituição (equipe 

técnica, administrativa, de apoio). 

E o trabalho deveria ter como referência o projeto pedagógico da escola e não 

opiniões e desejos individuais; e as condições de trabalho eram adversas e que 
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precisam traçar um plano de ação para a conquista da condição necessária à 

realização do projeto, onde o novo modelo de estudo e de ensino carecem da busca de 

um sentido novo. 

 

3.2.3. Conselho de Classe Participativo 

 

No dia seis de julho, professores, diretora, coordenadora, pais e alunos se 

reuniram para realização do Conselho de Classe e Série da Escola denominada como 

Escola B. 

A diretora iniciou a reunião dizendo como é de costume, ela irá explicar a 

importância da reunião e principalmente a presença dos pais e alunos.  

 

Diretora: Essa reunião de Conselho de Classe é um espaço participativo 

proporcionando o diálogo e a reflexão de todos os presentes sobre o trabalho 

pedagógico e de toda escola. 

É muito importante porque desenvolve o senso crítico dos alunos, na autonomia 

dos pais em poder participarem e ajudar nas decisões e desempenho quanto a 

aprendizagem de seus filhos e demais alunos e contribuir para reorganizar a ação 

pedagógica. 

A participação da comunidade tem um papel muito importante para a escola 

porque proporciona uma prática de diálogo com objetivo de garantir a avaliação do 

processo pedagógico e acaba rompendo com o autoritarismo da educação, dando vez 

e voz a todos os envolvidos no processo educacional, praticando assim a formação 

para o exercício da cidadania que deve ser conquistada e exercida de forma 

consciente. 

Em seguida, ela explica que os alunos responderam um questionário sobre seus 

problemas em relação às aulas, em relação à escola no sentido de sua organização e 

administração de toda equipe com indicação de formas de como superar os problemas 

e sugerindo recomendações para os próprios alunos, professores, equipe técnica e 

funcionários, fechando com um relatório com base no consenso da classe e não em 
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opiniões isoladas de alguns alunos, para que pudesse apresentar aos professores e 

equipe gestora no Conselho de Classe. 

Os professores previamente passam por escrito a coordenadora da sala os 

problemas encontrados com os alunos tanto na assiduidade, aproveitamento da 

aprendizagem e possíveis soluções dos problemas detectados. 

Em seguida a professora relata na ata da sala todos os problemas elencados 

pelos professores para apresentar dialogicamente a todos os presentes no conselho de 

classe. 

Maia e Matos (1997, p.101) explicam o que vem a ser participação. 

 
Pressupõe um sujeito que age. Um sujeito ativo, que junto com outros 

igualmente ativos, organizam-se em grupo e empreendem uma ação, 

sugere uma relação entre sujeitos e um todo e esse todo é construído 

pela ação dos sujeitos. 
 

A participação dos alunos no Conselho de Classe fortalece o trabalho coletivo, 

colaborando numa reflexão para auxiliar na construção das práticas avaliativas. 

A diretora pede que o aluno representante leia o relatório do 1º Médio e ele 

levanta-se e começa a ler. 

 
Aluno representante 1: Diz que muitos alunos (citou os nomes) deixaram 
a desejar quanto à indisciplina, não obedeceram aos professores 

quando solicitado, o que acarretou notas abaixo em várias disciplinas. 
 

E a recomendação feita pelos alunos da classe é que deveriam acatar o que os 

professores solicitaram, prestando mais atenção nas explicações do professor para que 

pudessem recuperar as notas baixas. 

Eles disseram que a professora de Matemática estava faltando demais, que isso 

estava prejudicando a continuidade das aulas para um melhor aproveitamento no 

processo de aprendizagem. 

A recomendação à professora é que ela deveria faltar menos. 

 
Professora de Matemática: Ela explicou que estava com problemas de 

doença e que estava fazendo acompanhamento médico. 
 

Aluno representante 1: Ele continua dizendo quanto à organização da 

escola, onde reclamaram que faltava papel higiênico no banheiro das 

meninas. 
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A diretora disse que já havia feito à encomenda dos papéis. 

A professora coordenadora da classe também leu um relatório dos alunos. 

 
Professora coordenadora: Nessa classe têm muitos alunos 

indisciplinados, não tendo limites para se comportarem em uma sala de 

aula. Alguns alunos estão faltando muito, extrapolando o limite de faltas. 
 

A diretora pede ao aluno representante que escreva a recomendação da 

professora. 

 
Professora Coordenadora: Os alunos precisam se comportar para que 
possam tornar-se autônomos para aprenderem o que os professores 

explicam para criarem condições para que possam pensar, discutir e 

construir sua própria aprendizagem.  
 

 Freire (1996) também alega que sem a prática da autonomia a escola não 

reflete sobre seu papel social, contribuindo para o fortalecimento do sistema capitalista. 

A diretora pergunta aos demais professores se há algum problema com algum 

aluno que deveria ser registrado na ata. 

A professora de Língua Portuguesa diz que os alunos que não conseguiram 

atingir a média na disciplina foi porque não leram o livro adotado por ela. 

O representante dos alunos diz que esses alunos não compraram e nem pediram 

emprestado o livro para ler e fazer a avaliação. 

O professor de História diz que os alunos que ficaram com a nota baixa foram 

porque não fizeram trabalho. 

A diretora pede que o representante do 2º Médio leia o relatório feito pelos 

alunos. 

 
Aluno representante 2: os alunos tiveram muita dificuldade no bimestre 
em Matemática, jogando toda culpa nas faltas da professora, dizendo 

que mais da metade da sala ficaram com nota abaixo da média. 
 

Professora de Matemática: já expliquei o motivo de minhas faltas. 
 

O pai de um dos alunos que estava presente se manifestou dizendo que ele 

entende que a professora esteja doente, mas os alunos vão ficar em defasagem no 
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conteúdo de Matemática e que a diretora deveria colocar outra professora que 

continuasse o conteúdo dado por ela. 

A diretora explica que não daria para colocar outra professora que continuasse o 

conteúdo porque as professoras eventuais eram formadas em Letras e Geografia e 

suas formações não lhes davam habilidades para exatas. 

E o pai insatisfeito continua alegando que os alunos não podem continuar a ficar 

prejudicados e que alguma providência deve ser tomada. 

O representante da sala continua lendo o relatório feito pelos alunos e eles não 

concordam com a metodologia do professor de Geografia e que já haviam pedido 

mudanças na reunião anterior, mas não adiantou. 

 
Aluno Representante 2:  Não gostamos da metodologia do professor de 

Geografia. O professor pede para gente sempre fazer uma síntese do 

capítulo do livro para entregar antes da explicação dele. 
 

A diretora pede ao professor que explique sua metodologia ao representante da 

classe. 

 
Professor de Geografia esclarece: Dessa forma facilita o aprendizado do 
aluno, porque fazendo a síntese antes, fará com que ele já tenha noção 

do assunto e quando eu explicar o aluno já terá noção do conteúdo e 

poderá participar fazendo perguntas de suas dúvidas. 
 

A diretora completa: Concordo com o professor porque essa 
metodologia fará com que os alunos se tornem críticos e autônomos. 

 

 O aluno representante anotou todos os esclarecimentos feitos pelos professores 

e pela diretora. 

É de fundamental importância a relação professor-aluno. É através dessas 

relações que se favorece maior eficiência no aprendizado do aluno, porque no dia-a-dia 

na maioria das vezes o que vemos é a prevalência da vontade do professor como 

donos da verdade. 

A diretora pergunta a professora coordenadora da sala que leia o relatório dos 

alunos. 

 
Professora coordenadora: A sala é muito boa e muito interessada e 

quando algum professor relata algo sobre determinado aluno, ela 
conversa com ele para resolver de imediato. 
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A diretora pergunta aos demais professores se há algo que precise ser relatado 

na ata e eles responderam que não tinha nada de errado com essa sala. 

O pai que havia se manifestado pediu que fosse relatado na ata, seu pedido de 

providências quanto às faltas da professora de Matemática. 

Outros pais se manifestaram dizendo que estavam de acordo com o pai 1 e  que 

esta situação está ficando complicada, porque os filhos chegam em casa reclamando 

que tiveram aula vaga ou com a professora eventual. 

A diretora pede que o representante do 3º Médio leia o relatório da sala. 

 
Aluno representante 3: Os alunos interessados reclamam do 
comportamento de certos alunos, porque eles conversam demais, levam 
tudo na brincadeira e atrapalha o andamento das aulas, não 

conseguindo prestar atenção nas explicações dos professores. 
 

Os alunos também reclamaram das faltas da professora de Matemática, 

alegando que não vão ter base alguma para fazer o vestibular. 

No mesmo momento três mães se levantaram e disseram que vieram na reunião 

do conselho para resolver o problema das faltas da professora, porque suas filhas 

estavam sendo prejudicadas pela falta do compromisso da professora. 

 
 Mãe Participante 1: Caso não resolvam imediatamente, vamos à 

Diretoria de Ensino conversar para tirarem à professora. 
 

Segundo Paro (1998, p. 96-97).  

 
A falta de professores nas escolas públicas não se dá porque estas 

promovem uma seleção que demonstra não haver professores 

qualificados à altura do ensino que se espera, mas porque mesmo os 
atualmente (mal) formados não querem submeter-se aos salários e às 

condições de trabalho aí reinantes. 
Em termos de perspectivas de solução, a questão da baixa qualidade da 

força de trabalho docente mostra-se ainda mais grave quando se 
considera que a situação que aí está foi produzida por décadas e 

décadas de descaso para com o ensino. 
 

 E as discussões seguiram. 

 
Professora de Matemática: Minhas ausências não são falta de 

comprometimento e sim problema de doença. 
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Mãe Participante 2 retruca: A senhora deveria se afastar da escola e dar 

oportunidade para uma outra professora. 
 

Professora de Matemática: Não vou tirar licença e se for preciso me 

ausentarei para ir ao médico ou mesmo fazer exame. 
 

As mães não aceitaram a resposta da professora e começaram a se exaltar. 

A diretora intercede para que parem a discussão. 

 
Diretora: Se acalmem, porque dessa forma não irá resolver a situação e 

sim criar outro problema. 
Estamos reunidos nessa reunião de conselho para dialogar e não para 

discutir, o conselho é democrático e o exercício da cidadania é uma 

pessoa escutar a outra. 
 

Demo (2001, p.70) afirma que cidadania é uma qualidade social de uma 

sociedade organizada sob a forma de direito e deveres majoritariamente reconhecidos. 

 
A diretora: é através do diálogo que tudo será resolvido e se não houver 

diálogo precisarei pedir para as senhoras mães que voltem em um outro 

momento quando estiverem calmas porque o conselho de classe 
participativo é uma prática dialógica e que todos têm os mesmos direitos 

num debate crítico e reflexivo. 
 

Freire (1996, p.113) diz que somente quem executa paciente e criticamente o 

outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, precise falar a ele. 

Demo (2001, p.71) afirma que participando, o sujeito aprende a eleger, a delegar, 

a partilhar poderes, a prestar contas e a exigir prestação de contas, a cobrar seus 

direitos, a exercer seus deveres. Participação é um exercício democrático. 

As mães se acalmaram e disseram que vão aguardar uma solução por parte da 

diretora da escola. 

Continuando o conselho o representante continua ler o relatório feito pelos 

alunos do 3º Médio. 

  
Aluno representante 3: Muitos tiveram dificuldades na disciplina de 
Português, na parte de Literatura, porque tiveram que estudar muitos 
autores e isso acarretou em confusão para assimilar as características 

de cada autor. E esses foram os aspectos levantados pela classe. 
 

Em seguida a diretora pediu para coordenadora da sala ler seu relatório. 
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Fico muito chateada pelo incidente ocorrido com sua colega de trabalho 
e as mães presentes. 
Essa turma é muito boa, são alunos com ótimo desempenho, são 

interessados, responsáveis, mesmo tendo um grupinho que foge a essa 

regra de compromisso. 
Como fiquei preocupada com o aprendizado dos alunos, e que precisam 
se preparar muito para o vestibular, pedi aos professores que 
elaborassem estratégias para amenizar os problemas detectados. 
A professora de Matemática elaborou vários exercícios para que os 

alunos possam resolver na sua ausência e em seguida ela fará a 

correção. 
O professor de Português fez uma síntese das características sobre os 

autores para facilitar o aprendizado dos alunos. 
 

A diretora perguntou se algum pai presente gostaria de falar algo. Nenhum se 

manifestou, todos concordaram com as ações da professora coordenadora. 

 
Diretora: Peço que todos assinem à ata do conselho e agradeço a 

presença de todos. 
 

Dessa forma se encerrou a reunião de Conselho de Classe e Série. 

O Conselho de Classe e Série analisado apresenta características democráticas, 

busca a participação da comunidade, trilhando caminhos para uma participação 

reflexiva, com propostas inovadoras. 

No Conselho de Classe foi importante a explicação feita pela diretora da 

importância da presença dos alunos e pais e que seria um espaço participativo e 

reflexivo. 

Os professores ouviram os pais e alunos e tentaram explicar os questionamentos 

feitos por eles, embora haja alguns professores que fazem os alunos se sentirem 

culpados pelo seu baixo rendimento, por não terem entregado trabalhos, não terem 

feito prova ou mesmo por indisciplina em sala de aula. 

Os alunos também puderam explicar porque não atingiram o rendimento 

desejável. 

Quando acontece esse diálogo o aluno fica satisfeito e sente-se respeitado por 

poder fazer parte desse movimento tão importante e fará que ele desenvolva o senso 

crítico, responsabilidade e acima de tudo, criar um clima de amizade e confiança. 
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Mesmo quando o aluno se referiu ao professor por não concordar com a 

metodologia adotada e o professor explicou o objetivo da estratégia utilizada, foi 

acatado pelos alunos de forma positiva, onde eles perceberam que os fariam mais 

autônomos. 

A presença dos pais também foi de suma importância, porque além de se 

sentirem importantes por fazer parte das decisões da escola, poderão ajudar na 

cobrança das tarefas feitas pelos alunos, estipulando horários de estudos e um melhor 

acompanhamento do aprendizado de seu filho e ajudá-los nas dificuldades 

encontradas. 

A princípio ficaram receosos em falar, acredito que por acharem que não 

possuem conhecimento suficiente, mas aos poucos foram se desinibindo e começaram 

a dar seus pareceres, a ponto de uma mãe discutir com a professora pelo excesso de 

suas faltas. 

O Conselho Participativo também esclarece qualquer tipo de problema que 

possa prejudicar na aprendizagem, sendo assim, há necessidade da equipe gestora ter 

critérios estabelecidos que sirvam de parâmetros para prevalecer sempre o diálogo, ao 

contrário, o objetivo da participação não terá relevante importância. 

Os pais precisam saber dos dispositivos legais que permitem as faltas dos 

professores, que são submetidos a longas jornadas de trabalho, salas superlotadas e 

indisciplinas, levando-os a adoecer e, por isso, quando precisam ir ao médico, têm que 

faltar. 

Se os professores fossem mais valorizados, não precisariam trabalhar tantas 

horas por dia, e não acabariam tão doentes e por sua vez não teriam tantas faltas.  

Paro (1986, p.131) 

 
Endereçando para aí recursos progressivamente mais insuficientes e 

descurando cada vez mais das condições em que se realizava o ensino 

de massa. Tudo isso gerou a multiplicação de classes superlotadas, 

recursos didáticos precários e insuficientes, precaríssima qualificação 

profissional e baixíssima remuneração do professor e do pessoal da 

escola em geral. 
 

A equipe gestora tem a preocupação da avaliação da prática dos professores 

feita pelos alunos e pais, e da participação de todos da comunidade escolar. 
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Os pais se sentem seguros com relação à sua participação na escola e 

colaboram para uma construção de uma escola ideal e democrática. 

Os pais podem saber como se desenvolve o aprendizado dos seus filhos e 

ajudá-los para um melhor comprometimento com seus estudos. 

Com relação aos alunos, a escola desenvolve estratégias para que eles se 

sintam aceitos por todos, sejam protagonistas e reflitam sobre seu processo ensino-

aprendizagem. 

A escola verdadeiramente democrática deve ter a preocupação com a 

comunidade escolar, com uma participação política e compartilhada. 

 

3.2.4. Entrevista com os Professores 

 

No levantamento de campo elaborado, primeiramente indago aos professores se 

a prática democrática é efetivamente concretizada nas escolas. 

Os Professores 1 e 2 quando entrevistados disseram que  a construção de uma 

escola verdadeiramente democrática é desejo de todos, mas essa conquista é muito 

difícil de se realizar plenamente. Precisaria que todos tivessem compromisso real com a 

educação e respeito às diferenças individuais dos alunos para concretização de uma 

transformação social. 

O Professor 3 afirmou que os professores precisam trabalhar para uma 

construção coletiva, porque muitos não compartilham seus saberes, pensando 

individualmente e não como um todo, fazendo com que a escola não seja solidária e 

prazerosa. 

Já os Professores 4 e 5 disseram que para poderem sonhar na concretização de 

uma escola participativa e democrática há necessidade de todos os profissionais 

desempenharem suas tarefas, assumindo compromissos, pois ser professor vai além 

de transmitir conhecimento, é preciso ajudar os alunos a se tornarem cidadãos capazes 

de transformar este mundo de exclusão social, pois isso não acontece em muitas 

escolas. É necessário que as escolas abram suas portas para a comunidade para 

transformá-la num espaço inclusivo, na conquista da autonomia, do respeito e da 

dignidade de todos os envolvidos no processo educacional. 
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Na segunda pergunta indago como deve ser a avaliação do aluno no processo 

ensino-aprendizagem. 

O Professor 1 respondeu que a avaliação deve favorecer o desenvolvimento do 

aluno, adotando ações para melhoria do seu processo ensino-aprendizagem, 

preponderando os aspectos qualitativos. 

Para os Professores 2 e 3 deve-se buscar conhecer cada vez mais o aluno e a 

sua realidade, pois ele dará os dados para construção de seu aprendizado e para 

possível alteração da metodologia utilizada pelo professor. Também se deve avaliar sua 

postura profissional, para diminuir os erros de avaliação, refletir suas práticas 

pedagógicas, comparando o desempenho do aluno, produzindo propostas de 

intervenção inovadoras, onde o professor constrói novas teorias e transforma-se num 

avaliador crítico e reflexivo da sua prática pedagógica. 

Já os Professores 4 e 5 disseram que a avaliação deve ter como objetivo 

oportunizar propostas educacionais que favoreçam o aprendizado do aluno, analisando 

o processo e o progresso que ele alcançou, respeitando suas características 

individuais. O professor não deve avaliar considerando uma classe homogênea, pois 

estará promovendo a exclusão do aluno. E para que isso não aconteça é fundamental 

que tenha subsídios que facilitem as várias habilidades dos alunos para uma concreta 

avaliação com soluções de aprendizagem.   

Na terceira pergunta indago se o Conselho de Classe e Série é o momento de 

avaliação do aluno, do professor e da escola. 

Os Professores 1 e 2 responderam que o Conselho de Classe é um momento de 

avaliação de todos os envolvidos no contexto escolar rumo a uma educação de 

qualidade, ajudando o aluno na busca de um melhor aprendizado e na melhor 

metodologia usada pelo professor, com base na interação e no diálogo. E é um espaço 

de reflexão pedagógica, onde pais, alunos e professores se reorientam na ação 

pedagógica através de uma educação reflexiva e participativa agindo de forma coerente 

e inovadora, visando a almejar maior sucesso educacional. 

Os Professores 3 e 4 comentaram que os pais e alunos conhecerão melhor a 

escola, o fazer pedagógico e poderão traçar novos caminhos para atingir seus 

objetivos. E para que se atinjam os objetivos de uma escola democrática é necessária a 
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avaliação contínua e permanente da escola, do professor, do aluno e da metodologia, 

visando à discussão para a realização dos objetivos estabelecidos. 

Para o Professor 5 com a participação dos pais, alunos e professores é possível 

adotar procedimentos para melhoria do trabalho pedagógico da escola. 

Já na quarta pergunta procuro verificar se o Conselho de Classe contribui para 

atingir os objetivos previstos para um processo de aprendizagem de qualidade. 

Os Professores 1 e 2 disseram que o Conselho de Classe redimensiona o seu 

significado para integração de uma gestão crítica e participativa, quando realizado com 

reflexão e avaliação da prática pedagógica contribui para efetivação dos objetivos 

propostos, quando predominado no diálogo fortalece o processo ensino-aprendizagem 

na compreensão crítica e reflexiva do melhor para o aluno e seu aprendizado e sua 

formação. 

Os objetivos, de acordo com os Professores 3 e 4, serão alcançados se questões 

como critérios de seleção dos conteúdos, dos instrumentos avaliativos, das 

metodologias de ensino, do papel da escola e das propostas de alternativas para os 

alunos com dificuldades forem discutidas, e se forem organizadas informações sobre o 

aproveitamento do aluno para que possam melhorar seu aprendizado. 

Já o Professor 5 comentou que os objetivos serão alcançados se as intervenções 

forem repensadas dentro e fora da sala de aula, permitindo uma avaliação capaz de 

encontrar soluções de construção do conhecimento do aluno. 

Por fim pergunto se a presença de alunos e pais nas reuniões de Conselho de 

Classe seja importante para o acompanhamento do processo ensino-aprendizagem. 

O Professor 1 respondeu que a participação dos pais e alunos é muito 

importante porque podem contribuir para uma escola mais humanizada e justa, 

fundamentando-se no diálogo, no compartilhamento, nas decisões das ações, 

garantindo uma melhor qualidade de ensino. 

Já o Professor 2 disse que a participação não deve ser só no momento do 

Conselho de Classe, mas em todas as ações que a escola desenvolve, deve ser 

contínua, permanente em todas as ações, fazendo com que todos se sintam capazes 

de ajudar na construção de uma escola de qualidade, com garantia de permanência, de 
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democratização, contribuindo para a superação das dificuldades no processo ensino-

aprendizagem. 

Mas para o Professor 3 os gestores das escolas precisam formular estratégias 

no intuito de promoverem maior participação dos pais no ambiente escolar, fortalecendo 

o vínculo família-escola, tornando a escola um espaço de idéias e realizações, pois se 

não estiver aberta para a comunidade perderá sua razão de ser, não cumprirá sua 

função social, ética e solidária. 

E os Professores 4 e 5 comentaram que as escolas precisam de uma 

participação consciente dos gestores, pais, alunos, professores e funcionários nas 

decisões a serem tomadas no cotidiano, buscando um compromisso coletivo com 

resultados mais fortalecidos, inserindo uma gestão democrática no processo 

pedagógico. Pois a luta por uma escola democrática passa pela participação de toda a 

comunidade, com compromisso de realização de seus verdadeiros desafios. 

 

 

3.2.5. Entrevista com os Pais 

 

No levantamento de campo elaborado, pergunto aos pais se é dada a 

oportunidade de participação. 

Todos os pais entrevistados responderam que sim. 

O Pai 1 e o 2 lembraram que podem tirar suas dúvidas e falarem o que acham, 

sempre obtende resposta da equipe gestora. 

Os Pai 3 e 4 explicaram que podem falar o que acham de errado quanto ao 

trabalho do professor. 

E o Pai 5 comentou que juntos trabalham para melhorar a aprendizagem de seus 

filhos.  

Na segunda pergunta indago sobre como eles podem contribuir participando da 

reunião de Conselho de Classe. 

O Pai 1 respondeu que pode cobrar de seu filho que ele estude em casa, o que 

antes não dava muita importância, pois só perguntava se tinha alguma lição e ele dizia 

que não tinha. 
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Os Pais 2 e 3 disseram que são mais presente nas vidas de seus filhos porque 

agora sabem que existe uma cobrança dos professores em estudar, exercícios de casa, 

trabalhos, pois antes os alunos não faziam, dizendo que os professores não passavam. 

Eles se sentem importantes por fazer parte da reunião de Conselho de Classe com os 

professores, pois ficam sabendo das atitudes e comportamento de seus filhos e podem 

cobrar isso deles. 

Participando do Conselho de Classe os Pais 4 e 5 comentaram que ficam 

sabendo de todos os professores como realmente seus filhos se comportam, pois em 

casa eles são de um jeito e quando se juntam com os amigos na escola, ficam bem 

diferentes, sendo assim cobram deles mais respeito, participação nas aulas e estudo. 

O Pai 5 afirmou que no Conselho de Classe ouvem o que os professores têm a 

falar sobre seus filhos e têm o direito de falar o que pensam, explicar algo que os 

professores não sabem e dizer o que não concordam, para juntos ajudar os alunos. 

 

 

3.2.6. Entrevista com os Alunos 

 

Com os alunos fiz as mesmas perguntas dos pais para verificar a oportunidade 

de participação e o que poderiam ajudar na participação do Conselho de Classe. 

Primeiramente indago se lhes é dada oportunidade de participação no Conselho 

de Classe. 

Novamente as respostas foram positivas e unânimes. 

Os Alunos 1, 2, 3 e 4 lembraram que todos os participantes os deixam falar 

quando querem perguntar algo e sempre são respondidos. 

E o Aluno 5 comentou que quando não falam nada, a direção diz que é a hora de 

falar, encorajando sua participação. 

A segunda pergunta teve como objetivo verificar como os alunos acreditam que 

podem contribuir participando da reunião de Conselho de Classe. 

O Aluno 1 disse que contribui dando sua opinião do que está achando das aulas. 

Da mesma maneira os Alunos 2 e 3 afirmam que se sentem importantes e procuram 

ajudar a todos quando precisem de ajuda. 
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Já os Alunos 4 e 5, quando perguntados, afirmaram que podem falar se não 

concordaram com alguma coisa que aconteceu na sala de aula, para que não continue 

acontecendo e que escutam o que os professores dizem, também dando sua opinião 

quando é preciso. 

 

 

3.2.7. Análise das Entrevistas 

 

Analisando as respostas dos professores, pais e alunos, pode se extrair algumas 

considerações, conforme se demonstra a seguir: 

Os professores concordaram que para concretizar a escola democrática, 

precisaria de maior compromisso de todos os envolvidos. E na avaliação devem adotar 

ações para melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

O Conselho é um momento de avaliação de todos os envolvidos do contexto 

escolar, espaço de reflexão pedagógica, abrindo novos caminhos, constante discussão 

com finalidade de onde se quer chegar para almejar o sucesso educacional. Ele pode 

contribuir para efetivação dos objetivos propostos, predomina o diálogo na 

compreensão do melhor para o aluno, discussão de propostas e alternativas para 

alunos com dificuldades, fazendo intervenções. Um espaço que tem favorecido a 

participação dos pais e alunos e como caminho para que avaliem suas práticas 

pedagógicas, sendo importante nas decisões para superação das dificuldades, espaço 

de idéias e realizações e compromisso coletivo. 

Os pais ainda se mostram inseguros em participar das reuniões dos Conselhos 

de Classe, gostam de estar presentes num momento tão importante, se preocupam 

muito com a indisciplina, se mostram contentes por saber que os professores se 

preocupam com seus filhos, por não fazerem as lições, trabalhos e, com certeza, 

podem ajudar cobrando mais em casa. 

A maioria deles respondeu que a escola é boa e depois que começaram a 

participar efetivamente os alunos estão respeitando mais os professores. 

Alguns alunos disseram que se sentem muito importantes em participar das 

reuniões do Conselho de Classe, em poder falar sobre a prática do professor quando 
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há necessidade, podem falar sobre a merenda, aceitam as críticas feitas pelos 

professores. Mas, mesmo sendo incentivados nesse fazer democrático, alguns ficam 

ainda com medo de falar e serem perseguidos pelo professor. 

A gestão democrática na escola é um processo de cidadania, comprometendo-se 

com a construção de uma escola cidadã, garantindo a qualidade do processo 

educativo.  

 

 



 

 105 

 

Considerações Finais 

                                 

O meu objetivo durante a pesquisa foi analisar o Conselho de Classe e Série 

Participativo, uma vez que vivemos num regime democrático. 

O que pretendi analisar é se realmente está acontecendo essa mencionada 

democracia nas escolas e, sobretudo, no Conselho de Classe e Série. 

No primeiro capítulo fiz um levantamento das Leis que regem o Conselho de 

Classe Participativo desde a educação no período do Regime Militar brasileiro, quando 

se praticava o antidemocrático, onde qualquer expressão popular contrariava os 

interesses de governo. 

Depois, outras Leis como a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96 e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Lei nº 9096/90 estabelece-se à gestão democrática do 

ensino público, com direitos a igualdade, liberdade, pluralismo de idéias, gratuidade de 

ensino, valorização de profissionais, qualidade de ensino, direito de participação na 

gestão das instituições públicas de ensino, onde juntos procurarão solucionar os 

problemas da escola, pois assim se pode construir uma escola transformadora e 

autônoma. 

No segundo capítulo fiz um levantamento da fundamentação teórica do Conselho 

de Classe Participativo mencionando a chegada dos primeiros jesuítas para cuidar das 

missões indígenas e do ensino; a Escola Nova, com John Dewey, que traz a tendência 

de que o ensino deveria se dar pela ação e não pela instrução e outros autores que 

apontam como características do Conselho de Classe Participativo a participação direta 

dos profissionais que envolvem o trabalho pedagógico possibilitando-lhes a 

oportunidade de analisarem e discutirem o processo de trabalho desenvolvido em sala 

de aula e um momento para se avaliar a eficácia do processo ensino aprendizagem, 

proporcionando repensar a prática docente.  

No terceiro capítulo um Levantamento de Campo onde utilizei uma metodologia 

qualitativa, um estudo de caso em duas escolas públicas e também utilizei entrevistas 

para coleta de dados permitindo uma captação imediata de informações, 
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Durante a pesquisa pude verificar que quando vivíamos no regime militar onde a 

educação tinha um caráter antidemocrático, muitos professores em função de tentarem 

mudar esse tipo de educação eram demitidos e até chegavam a ser presos de acordo 

com o Decreto Lei nº 477/69. 

Essa lei fazia com que professores se calassem, sem direito a um pensamento 

ideológico de mudança para que não contrariasse aos interesses do governo e 

deveriam concordar com uma ditadura que duraria mais de vinte anos. 

Mesmo assim, sob a inspiração de novos ideais, houve um movimento renovador 

de reconstrução educacional, com novas idéias, constituindo-se na mudança da política 

da educação, a Escola Nova, tentando formar indivíduos reflexivos, inseridos numa 

sociedade democrática e contínua transformação, participando como cidadão atuante e 

democrático, ficando visível a preocupação que se tinha com a educação e o aluno. 

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece a gestão 

democrática do ensino público, com direito a igualdade, liberdade, pluralismo de idéias, 

qualidade e gratuidade de ensino, valorização profissional e acima de tudo direito de 

participação, a fazer parte da gestão das instituições públicas de ensino, fazendo voltar 

o preceito de que a educação é direito de todos, inspirada nos princípios proclamados 

no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, na década de 30. 

Outras leis, como as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, Parecer CEE n º 67/98 asseguram a gestão democrática e o 

pluralismo de idéias. 

Assim, como vários autores, entre eles Paulo Freire e Libâneo citam a escola 

como local para se criar condições de a instituição ser democrática e de seus 

participantes viverem democraticamente. 

Freire (2000, p.136) �E nós estamos ainda no processo de aprender como fazer 

democracia. E a luta por ela passa pela luta contra todo tipo de autoritarismo�. 

Hoje, o que parece são escolas com tradições autoritárias, que não sabem lidar 

com a diversidade. 

Não podemos chamar de democrática uma escola que não tenha acesso da 

comunidade na participação das decisões. 

O que se diz na teoria sobre democracia está longe de se efetivar na prática. 
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A teoria e a prática poderão acontecer desde que a comunidade atue na escola 

através da implantação de ações democráticas. 

A idéia de gestão democrática muitas vezes só é tratada apenas no papel, não 

acontecendo à participação real das pessoas na prática das ações para solução dos 

problemas do dia-a-dia, muitas vezes por não saberem como envolver a comunidade 

na vida interior da escola. 

De acordo com Antunes (2002, p.35) �Democracia é algo que se aprende e se 

aprende, principalmente praticando-a, vivenciando-a�. 

Precisamos concretizar essa democracia na escola, diminuindo a distância entre 

a teoria e a prática, fazendo garantir que não seja negada a participação da 

comunidade, de modo que possa colaborar na melhoria da vida do aluno no processo 

ensino aprendizagem, para sua transformação social, onde a educação deva ser 

comprometida na formação ampla do educando. 

Segundo Libâneo (2004, p.102) 

 
A participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática da 

escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no 

processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização 

escolar. Além disso, proporciona um melhor conhecimento dos objetivos 
e metas, estrutura e organização e de sua dinâmica, das relações da 

escola com a comunidade, e favorece uma aproximação. 
 

O que parece, que os partícipes da escola ainda apresentam resistência à 

gestão democrática, demonstrando insegurança em perder seu poder de decisão sobre 

a vida escolar, sendo assim entende-se o porque das escolas não praticarem o 

Conselho de Classe Participativo. 

E se não está acontecendo essa tão esperada democracia, como podemos 

ansiar pela participação do protagonista nessa avaliação do processo ensino 

aprendizagem na escola?  

Segundo Paro (2001, p.39) �Em educação, é pela realização de um bom 

processo que se podem aumentar as probabilidades de realização de um bom produto, 

daí a importância da constante e adequada avaliação desse processo�. 

O que falta é a conscientização da equipe gestora da importância e necessidade 

desse tipo de Conselho, que com a presença de pais e alunos os terão como seus 
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aliados no processo educacional porque o objetivo do Conselho de Classe Participativo 

é a melhoria qualitativa do processo ensino aprendizagem, através de discussões e 

reflexões da equipe escolar, pais e alunos. 

Após estudos de leis, autores e avaliação da prática do Conselho de Classe 

Participativo posso concluir que esse tipo de Conselho é flexível, dinâmico, aberto a 

inovações e um momento que possibilita analisar o desempenho do aluno, do professor 

e da própria escola para melhoria da aprendizagem do aluno, da prática e metodologia 

adotada pelo professor, ou seja, é uma avaliação global, levando todos a uma reflexão 

sobre seus trabalhos. 

De acordo com Libâneo (2004, p. 303) 

 
O Conselho de Classe é um órgão colegiado composto pelos 

professores da classe, por representantes dos alunos e pais. É a 

instância que permite acompanhamento dos alunos, visando a um 

conhecimento mais minucioso da turma e de cada um e análise do 

desempenho do professor com base nos resultados alcançados. Tem a 

responsabilidade de formular propostas referentes à ação educativa, 
facilitar e ampliar as relações mútuas entre os professores, pais e 

alunos, e incentivar projetos de investigação. 
  

É importante ressaltar que o Conselho de Classe em sua amplitude é avaliar o 

aluno, professor e escola, por isso, torna-se um momento privilegiado, oferecendo 

oportunidades de tornar o processo ensino aprendizagem num resultado positivo e 

eficiente, pois todos podem contribuir na avaliação dos resultados em relação ao 

desempenho dos envolvidos na escola. 

Todos os envolvidos com a aprendizagem têm a liberdade de expor suas 

opiniões, argumentando na busca do melhor caminho, da melhor metodologia aplicada 

na tentativa de despertar o interesse dos alunos e propor intervenções para a 

superação dos resultados e poder garantir aprendizagem a todos os alunos. 

Não podemos desprezar a participação do aluno no Conselho de Classe, porque 

ele contribuirá muito para diagnosticar falhas no processo, pois só ele tem a informação 

da aprendizagem interior, despertando nele a responsabilidade pessoal para aprender. 

Os alunos precisam se conscientizar que o Conselho de Classe é um direito e 

devem utilizar esse momento para refletir sobre o que lhe é ensinado e de que forma é 

ensinado.           
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Observei que os pais demonstram certa timidez para se expressarem com a 

presença dos professores e dos outros pais. 

A presença dos pais também favorece a aprendizagem dos alunos, uma vez que 

participam do Conselho de Classe estarão informados da situação de seus filhos e 

poderão ajudá-los nas dificuldades apresentadas. 

Observo também que pais e alunos questionam sobre disciplina, notas e que os 

professores respondem a todas as perguntas feitas, isso favorece ao professor 

repensar sobre sua prática. 

Com a participação efetiva de toda a escola, com opiniões, reflexões é que se 

poderá alterar a realidade escolar. 

Para fundamentar essa pesquisa, usei como contribuição as considerações de 

Vasconcellos (2005, p. 53) onde lembra que �a alteração da realidade escolar requer 

uma transformação de mentalidade�. É necessário que não fique restrito ao diálogo e 

sim uma mudança de prática, mas para que isso aconteça é necessário uma efetiva 

ação-reflexão-ação por todos os envolvidos no sistema educacional e de toda prática 

pedagógica no sentido de compreender o processo ensino aprendizagem. 

A efetivação de se fazer o Conselho de Classe e Série Participativo fica a critério 

da escola, basta estar expresso no Projeto Político Pedagógico, fundamentado numa 

concepção democrática e na formação do aluno crítico, ético e comprometido, a fim de 

tornar a aprendizagem como um compromisso de toda a escola. 

Esse tipo de Conselho Participativo amplia espaço para que a comunidade 

escolar compreenda a prática pedagógica, buscando no interdisciplinar a tão esperada 

qualidade da educação. 

Concluo que esta pesquisa poderá contribuir para ampliar a necessidade de se 

democratizar a educação, onde através da participação da comunidade é que teremos 

uma verdadeira educação de qualidade.  
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