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Resumo 

A centralidade deste artigo é o Conselho de Classe enquanto espaço prioritário de discussão do 
trabalho pedagógico, onde de forma planejada, requer a participação efetiva de toda a comunidade 
educativa.  Esse estudo desenvolvido durante a realização do Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE, para professores da rede pública estadual do Paraná, tem como objetivo 
principal repensar a estrutura do Conselho de Classe na busca de alternativas que garantam a 
efetivação do processo de ensino e aprendizagem. Para isso realizou-se pesquisa bibliográfica tendo 
como base teórica os escritos de Dalben (1995 e 2004), Cruz (2011) e Veiga (1995) e o estudo da 
legislação pertinente, os quais privilegiam reflexões críticas e construtivas a respeito da dinâmica 
dessa instância colegiada, ampliando assim a perspectiva da gestão democrática na definição de 
ações coletivas que têm como ponto de partida a prática cotidiana na escola. Nesse sentido, as 
contribuições e resultados evidenciados na execução do projeto de implementação revelam que as 
práticas de Conselho de Classe se distanciam das propostas apresentadas pelos estudiosos e 
pesquisadores sobre o tema, apontando fragilidades e minimizando sua função. Sendo o Conselho 
de Classe espaço de análise e decisões coletivas, portanto, instrumento fundamental de discussão 
do processo de ensino e aprendizagem, conclui-se que o seu lugar de destaque na organização do 
trabalho pedagógico tenha como finalidade a reflexão sobre a ação pedagógica dos seus 
participantes, bem como suas causas e consequências. 
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Introdução 

Este artigo procurou discutir as relações sociais na escola tomando como 

categoria fundamental de pesquisa e análise a instância Conselho de Classe e os 

processos de inserção no âmbito escolar que o levaram a integrar os órgãos 

colegiados da escola. Elaborado como síntese dessas pesquisas, apresenta 

subsídios teóricos fundados em conceitos científicos e tem como finalidade 

socializar os estudos e reflexões desenvolvidos através do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE. 

A opção por este tema surgiu da constatação quanto ao que apontam os 

referenciais conceituais e a dinâmica do conselho ora praticado nas reuniões por 
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turma, despertando um novo olhar sobre as ações pedagógicas desenvolvidas no 

ambiente escolar e o resultado apresentado. Como membro desse colegiado, 

observamos a necessidade de se discutir o papel das Instâncias Colegiadas, em 

especial o Conselho de Classe do Colégio Estadual Paraíso do Norte – EFMP. 

 Para melhor explicitar o tema Conselho de Classe, organizou-se o Projeto de 

Implementação ofertado a professores e pedagogos, que realizaram leituras e 

debates, cujos objetivos buscaram identificar e avaliar a atuação do Conselho de 

Classe e refletir sobre a prática pedagógica na busca de alternativas que garantam a 

efetivação do processo de ensino e aprendizagem. 

 Diante da discussão para ampliar o entendimento da temática, apresentamos 

a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 

1996), que estabelece no art. 3º inciso VIII, a Gestão Democrática como um dos 

princípios básicos da educação e as implicações na gestão escolar, identificando os 

fundamentos e sua relação com o Conselho de Classe como processo democrático 

de envolvimento da comunidade escolar. 

 O Conselho de Classe tem uma intencionalidade e deve ser analisado à luz 

de suas origens. Tem-se como pressuposto que houve um processo histórico em 

torno do qual os elementos dessa organização têm-se articulado. Para tanto, 

apoiamo-nos em Dalben, (1995,2004) procurando entender a sua gênese e como foi 

o processo de implantação no sistema educacional brasileiro e ainda quais os 

pressupostos teórico/metodológicos que estariam embasando esta prática. Também 

compartilham dessas pesquisas Cruz (2011) e Veiga (1998, 2007). 

 Ainda sobre o tema proposto, foram abordados os estudos dos Aspectos 

Legais e Orientações da SEED, os quais contemplam como o próprio nome sugere 

orientações e a legislação pertinente, ressaltando as necessidades, limites e 

avanços na escola.  Por fim, apoiados nas pesquisas de Cruz (2011), apresentamos 

algumas sugestões para aperfeiçoar as possibilidades de organização do conselho. 

 Conforme Dalben (2004), o Conselho de Classe é um dos únicos espaços 

existentes na escola que permite a discussão e a análise coletiva do processo 

ensino aprendizagem. É possível entender que a escola talvez seja o espaço que 

mais reúna, num mesmo grupo, diferentes sujeitos vindos de diferentes classes 

sociais para adquirir conhecimentos transmitidos por diferentes profissionais. 

 Portanto, foi objetivo desse trabalho refletir sobre o Conselho de Classe sem 

distanciá-lo do contexto em que está inserido pretendendo ainda mostrar que a ação 



educativa precisa colocar o educando como eixo central das discussões e não suas 

notas e comportamentos inadequados. Considerando o respeito que se deve ter ao 

trabalho dos profissionais da educação para elevar a qualidade educacional, 

tornando-a compatível com as necessidades dos sujeitos é que nos propusemos a 

direcionar essa pesquisa para a organização do Conselho de Classe como espaço 

de reorganização do trabalho pedagógico. 

 

 

Revisão de Literatura 

 

 A política de gestão democrática do ensino ganhou evidência em termos de 

legislação a partir da Constituição Federal de 1988, que no capítulo III, artigo 206, 

inciso VIII, trata sobre a educação e estabeleceu que um dos princípios básicos 

fosse, dentre outros, - “a gestão democrática do ensino público na forma da lei”. 

(BRASIL, 1988) e neste sentido, a LDB nº 9394/96, no artigo 14 determina aos 

sistemas de ensino a responsabilidade de estabelecer as normas dessa gestão. 

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 
político pedagógico da escola; 
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes. (BRASIL, 1996) 
 

 Em decorrência desse novo modelo de gestão, os membros da comunidade 

passam a atuar diretamente nas instâncias colegiadas como o Conselho Escolar, 

APMF, Grêmio Estudantil e o Conselho de Classe, essa última, essencialmente de 

cunho pedagógico. Essas instâncias foram criadas com a finalidade de efetivar a 

proposta de gestão democrática, pois podem oportunizar debates acerca das 

dificuldades existentes na escola, descentralizando a tomada de decisões. 

 Sobre a questão da participação Freitas, (1995 p.108), explica que “a atual 

organização da escola inibe a participação de alunos e professores no processo de 

gestão. Não se trata de obter o „consenso‟ dos alunos e professores ou sua „adesão‟ 

nos projetos existentes.” Nesse sentido percebe-se que historicamente a discussão 

relacionada à gestão democrática é algo contemporâneo, mas ainda guarda reflexos 

antidemocráticos entre gestão e participação do coletivo escolar. 

http://www.infoescola.com/educacao/conselho-de-classe/


 A gestão democrática pode contribuir para a própria democratização da 

sociedade. Esse modelo de gestão, como processo de discussão, planejamento, 

decisão e execução de ações prevê que a atuação do gestor seja de caráter 

educativo, tendo em vista que o fazer administrativo da escola é, ao mesmo tempo, 

político e pedagógico. Conforme Bordigon e Gracindo: 

 
Pensar uma escola é, essencialmente, colocar em prática uma concepção 
política e uma concepção pedagógica que se realimentam e que se 
corporificam na sua Proposta Político- Pedagógica. Concepção política, 
porque é ela que promove a ação transformadora da sociedade, e 
concepção pedagógica, porque é ela o substrato da função escolar. A 
estrutura e os demais meios são estabelecidos e organizados em função 
desse projeto. Dessa forma, as diversas facetas da gestão têm um foco 
privilegiado que determina sua finalidade principal (pedagógica) assentadas 
em ações-meio (pessoal, material, patrimônio, financeira etc) que viabilizam 
sua finalidade. Bordigon e Gracindo (2004, p.154) 

 

 As contribuições desses autores vêm ao encontro dos anseios do grupo de 

estudos, no sentido de mostrar que os professores devem ser capazes de trabalhar 

em ambientes escolares que possam tornar-se centros de conhecimento coletivo e 

de solidariedade. Devem estar preparados para compreender a importância de um 

discurso democrático e as contradições da diversidade cultural. Uma escola 

democrática deve estar sempre aberta às mudanças e transformações e estar 

aberta e pronta para lidar com as diferenças e pluralidade buscando eixos 

inovadores em suas práticas. 

 Para melhor compreender o papel do conselho de classe fez-se necessário o 

conhecimento da história dessa instância de diagnóstico da ação educativa. Sobre o 

histórico dos Conselhos de Classe, Dalben, (2004 p.22) escreve: [...] Essa instância 

tem sua origem na França, por volta de 1945, surgindo pela necessidade de um 

trabalho interdisciplinar com classes experimentais. [...] foram instituídos três tipos 

de conselhos; o Conselho de classe, no âmbito da turma; o Conselho de Orientação, 

no âmbito do estabelecimento; e o Conselho Departamental de Orientação, em 

esfera mais ampla. Essa reforma almejava „organizar um sistema escolar fundado na 

observação sistemática e contínua dos alunos, com vista a oferecer, a cada um, o 

ensino que corresponda a seus gostos e aptidões‟. 

Neste período os Conselhos de Classe franceses tinham por objetivo a 

seleção e distribuição dos alunos no sistema de escola dualista que ofertava 

formação propedêutica e „profissionalizante‟, da época, ou seja, os pareceres tinham 

como objetivo orientar o acesso às modalidades de ensino clássico ou técnico de 



acordo com os „interesses‟ e „aptidões‟ demonstrados pelos alunos, pois eram 

fundamentados em uma avaliação classificatória, a qual decidiria se o aluno seria 

encaminhado para as „ciências‟ ou para a „força de trabalho‟ dentro daquele sistema 

de ensino. 

Dos principais autores e documentos dessa revisão já citados, Dalben (2004 

p.24) aponta em linhas gerais alguns aspectos que permearam a conjuntura político-

educacional do Brasil ao afirmar que a década de 1960 firmou-se no panorama 

educacional com a substituição da predominância do ideário pedagógico europeu 

pela interferência americana do acordo MEC/Usaid (Ministério da Educação e 

Cultura e United States Agency for Internationa Development. 

Esse acordo, conforme DALBEN trazia visões múltiplas pelo fato de que ele 

próprio continha uma filosofia dissimuladora das suas reais intenções e a partir deles 

o Brasil passou a receber treinamentos para adaptar-se à concepção teylorista que 

norteava os objetivos empresariais da época substituindo, portanto as idéias 

pedagógicas européias pelas idéias pedagógicas americanas (escolas técnicas). O 

PREMEN (Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio) foi implantado a 

partir de 1970, em vários estados brasileiros onde grupos de professores eram 

“treinados” para posteriormente, implantar em seus municípios as chamadas escolas 

polivalentes, ou Unidades Pólo, já dentro dos modelos observados nos EUA. 

Ainda sobre essa questão, a autora relata que os Conselhos de Classe só 

foram instituídos no Brasil a partir da Lei nº 5692/71, que reformou a LDB de 1961, 

no que se referia ao então ensino de 1º e 2º graus e retrata algumas facetas. 

[...] O processo transcorria numa interação frágil, com diálogos frios e vazios 
de conteúdos pedagógicos, impedindo que as possibilidades de 
estruturação e mobilização de ações educativas concretas em âmbito mais 
amplo pudessem ocorrer. O professor participava dos trabalhos 
apresentando seus resultados e fechava-se em seu ponto de vista, não se 
predispondo a estabelecer uma discussão sobre eles ou sobre os critérios 
usados na distribuição das notas, dos conteúdos selecionados, das 
metodologias, das atividades ou dos procedimentos de ensino utilizados. 
(DALBEN, 2004, p. 36) 

 No grupo de estudos, a leitura e discussão do tema proposto favoreceram 

questionamentos como: atualmente, quais são de fato as atribuições do Conselho de 

Classe?  E, à luz da teoria buscamos analisar sua importância na aprendizagem e 

as implicações para a vida do aluno. É importante ressaltar que os documentos 

estudados evidenciam a avaliação do ensino como objeto de análise no Conselho de 



Classe, entretanto ao avaliar o ensino avalia-se também a aprendizagem e sua 

relação com os objetivos propostos pela escola.  

 
Essa especificidade do Conselho de Classe torna-se objeto de 
destaque, porque a avaliação tem sido historicamente um elemento 
do ensino, caracterizado por inúmeras contradições, determinando 
ora a exclusão de muitos do sistema escolar, ora favorecendo a 
política educacional seletiva e discriminatória. (DALBEN, 2004 p.16). 

 

  A partir dessa reflexão, a autora ajuda entender melhor essa instância com 

definições à cerca de suas características e possibilidades práticas e conceitua o 

Conselho de Classe como “um órgão colegiado, presente na organização escolar, 

em que vários professores das diversas disciplinas, juntamente com os 

coordenadores, reúnem-se para refletir e avaliar o desempenho pedagógico dos 

alunos das diversas turmas, séries ou ciclos”. (DALBEN, 2004, p. 31) 

Dentre os pesquisadores sobre o tema, destaca-se Carlos Henrique C. Cruz 

(2011) que faz observações importantes: entrelaça o conceito de Conselho ao 

conceito de Avaliação e afirma que “democraticamente orientado, o Conselho pode 

reforçar e valorizar as experiências praticadas pelos professores, incentivar a 

ousadia para mudar e ser instrumento de transformação da cultura escolar sobre a 

avaliação”. Assim, o Conselho de Classe é o momento e o espaço de avaliação 

diagnóstica da ação pedagógico-educativa feita pelos professores e alunos à luz do 

Projeto Político Pedagógico da escola. (CRUZ, 2011, p.9). 

Através da leitura reflexiva, no grupo de estudos observou-se a importância 

do Conselho de Classe, considerando a amplitude de sua ação que é avaliar o 

aluno, avaliar o professor e avaliar a escola como um todo. Sendo assim torna-se 

pertinente o conceito de conselho como avaliação diagnóstica da própria avaliação 

praticada na sala de aula, em suas diversas representações. 

Autores como Jose Carlos Libâneo (2004) e Vasconcellos (2005) também 

definem o Conselho de Classe como um órgão colegiado composto pelos 

professores da classe, pedagogos e direção, por representantes (facultativo) de 

alunos e pais a fim de ter uma visão de conjunto e o seu enfoque principal deve ser 

o processo educativo. Sendo a instância que permite acompanhamento dos alunos, 

visando o conhecimento mais minucioso do aluno, da turma e da 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. 

A partir dessa afirmação podemos dizer que o Conselho de Classe é uma 

instância colegiada com foro3 privilegiado no espaço escolar. Vale lembrar que a 

participação como membro nesse colegiado não depende de processo eletivo, basta 

apenas ser professor da turma.  

 Sobre a presença do aluno como membro representante é interessante 

salientar, conforme Dalben (2004, p.33) que embora em algumas composições as 

reuniões podem não contar com a presença do aluno, ele sempre será a figura 

central das discussões e avaliações, estando presente por meio de seus sucessos, 

suas resistências, seus fracassos, suas necessidades e dificuldades apresentadas 

nas questões da prática de ensino e de aprendizagem, objetos de discussão das 

reuniões. 

 A legislação educacional vigente garante que a organização do Conselho de 

Classe aconteça de forma a legitimar os espaços de participação na escola, mas 

além da fundamentação legal, o conhecimento de outros documentos oficiais que 

regem a educação e que constituem o histórico da educação nacional como a 

LDBEN, n. 9394/96 e documentos orientadores e normativos produzidos pelo Estado 

do Paraná são essenciais para discutir a legalidade e normatização do Conselho e 

suas implicações na escola pública paranaense, atentos ao prescrito no Regimento. 

No Paraná, a deliberação nº 16/99, normatiza o Conselho de Classe e indica 

a organização do regimento escolar. Como garantia da sua importância como 

instância colegiada, o Caderno de Apoio para a elaboração do Regimento Escolar, 

na seção IV, do Conselho de Classe, assim estabelece: 

É órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos 
didático-pedagógicos; a finalidade da reunião do Conselho de Classe, após 
analisar as informações e dados apresentados, é a de intervir em tempo 
hábil no processo de ensino e aprendizagem, oportunizando ao aluno 
formas diferenciadas de apropriar-se dos conteúdos curriculares 
estabelecidos; cabe verificar se os objetivos, conteúdos, procedimentos 
metodológicos, avaliativos e relações estabelecidas na ação pedagógico-
educativa, estão sendo cumpridos de maneira coerente com o Projeto 
Político Pedagógico do estabelecimento de ensino; constitui-se em um 
espaço de reflexão pedagógica, onde todos os sujeitos do processo 
educativo, de forma coletiva, discutem alternativas e propõem ações 
educativas eficazes que possam vir a sanar necessidades/dificuldades 
apontadas no processo ensino e aprendizagem. (PARANÁ, 2010, p. 24). 

                                                           

3 [Do lat. Foru.]s. m. Local para debates, ou reuniões para o mesmo fim. 



Com base na informação acima se entende que os regimentos escolares 

regulamentam a formulação, funções e funcionamento desse órgão colegiado e 

ressaltam, entre outros, que se deve observar se os objetivos, conteúdos e 

metodologias estão de acordo com o PPP da escola, caracterizando-se em uma 

avaliação da proposta pedagógica, como podemos verificar a seguir:  

A finalidade da reunião do Conselho de Classe, após analisar as 
informações e dados apresentados, é a de intervir em tempo hábil no 
processo de ensino e aprendizagem, oportunizando ao aluno formas 
diferenciadas de apropriar-se dos conteúdos curriculares estabelecidos. 
(PARANÁ, 2007, p. 24).  
  

 De acordo com os regimentos das escolas públicas estaduais do Paraná, o 

Conselho de Classe é a instância do trabalho pedagógico ao qual cabe analisar as 

ações educacionais indicando alternativas e intervenções voltadas à garantia da 

aprendizagem. As reuniões do conselho de classe são previstas em calendário e 

para tanto a SEED prevê que seja uma ao final dos bi/trimestres.  

O regimento escolar determina que o Conselho de Classe se desenvolva em 

dois momentos: Pré-Conselho de Classe com toda a turma em sala de aula, sob a 

coordenação do professor representante de turma e/ou pelo(s) pedagogo(s) e o 

Conselho de Classe Integrado, com a participação da equipe de direção, da equipe 

pedagógica, da equipe docente, da representação de alunos e pais, por turma.  

 Nesse sentido, ressaltamos que embora o pré conselho ainda não seja uma 

prática efetiva em todas as turmas desta escola, mas quando se põe em análise as 

atividades que contribuem ou não para o processo de ensino e aprendizagem, é 

comum perceber julgamentos conotativos em relação a alguns professores e 

denotativos em relação a outros, isso pelo fato de o aluno desconhecer os aspectos 

que se deve observar durante os processos de estudos, entretanto o Conselho de 

Classe não se limita a acompanhar só o processo de avaliação dos alunos.  

 Dalben (2004 p.33) enumera algumas recomendações que devem estar 

presentes na organização do conselho e, nesse sentido afirma, é um órgão 

deliberativo sobre:  

 Objetivos de ensino a serem alcançados;  

 Uso de metodologias e estratégias de ensino;  

 Critérios de seleção de conteúdos curriculares;  

 Formas, critérios e instrumentos de avaliação para o conhecimento do aluno;  

 Formas de acompanhamento dos alunos em seu percurso nos ciclos;  

 Critérios para apreciação dos alunos ao final dos ciclos;  

 Elaboração de fichas de registro do desempenho do aluno para o acompanhamento 
no decorrer dos ciclos e para informação aos pais;  



 Proposta curricular alternativa para alunos com dificuldades específicas;  

 Adaptação curricular aos portadores de necessidades educativas especiais;  

 Propostas de organização dos estudos complementares. 
  

 Para dar mais sentido e coerência ao processo educativo desenvolvido pela 

escola, ajustar a prática metodológica e desfazer sua característica de um dos 

espaços mais ricos da prática pedagógica, mas talvez um dos mais mal 

aproveitados, Cruz (2011) apresenta uma proposta de realização de Conselho de 

Classe em etapas. Essas etapas poderão contribuir para uma nova dinâmica do 

Conselho de Classe, e segundo o autor, devem ser introduzidas na medida em que 

se vai tendo maior clareza e segurança nos passos. São elas: Auto-avaliação dos 

profissionais da escola; Análise diagnóstica da turma; Proposta de ação 

individual e coletiva e Análise dos casos relevantes. Sabe-se que isso constitui 

uma grande dificuldade, porém necessário para nortear um processo inovador. 

O Conselho começa com a auto avaliação, onde os profissionais da escola 

avaliam seu próprio trabalho (metodologia, conteúdos, organização, formas de 

avaliar, planejamento, avanços e recuos no desenvolvimento das aulas). O 

Conselho seguinte deve começar com a análise sobre a efetivação das ações 

concretas e/ou linhas de ação propostas no conselho anterior. O cuidado a se tomar 

nessas etapas é evitar que se caracterizem como uma afronta aos professores e ao 

seu trabalho. Cruz (2011 p.53) acentua que ainda não é frequente entre os 

professores a cultura da auto-avaliação, também é raro abrir espaço para serem 

avaliados pelos alunos e complementa, “fomos educados para avaliar os outros.”  

Após a auto-avaliação dos profissionais, é a vez da análise diagnóstica da 

turma em questão e para tanto o autor sugere “indicadores”, os quais devem ser 

elaborados pelo coletivo dos professores. Esses indicadores para análise da turma 

são formas de ser e agir (práticas e atitudes) diretamente observáveis. Para essa 

elaboração, fazer perguntas como:  

 Que ações nos mostram que o aluno está participando das aulas?  

 Como eu sei que ele participa?  

 O que o aluno deve fazer para participar das aulas?  

 Como eu posso identificar se o aluno está participando? 

 
Conforme apontado por CRUZ, as respostas deverão ser com palavras que 

indiquem ações e atitudes diretamente observáveis e essas respostas afirmativas 

elencadas são as ações concretas que apontam uma lista de indicadores de 

participação: 



 Questiona assuntos ou temas tratados em sala; 

 Responde a questões formuladas; 

 Expõe suas dúvidas; 

 Emite opinião própria sobre os assuntos; 

 Responde as solicitações do professor ou do grupo; 

 Sugere encaminhamentos de solução para problemas do dia-a-dia; 

 Colabora com as iniciativas propostas pelo professor e pelos colegas; 

 Discute em conjunto as finalidades e as formas de agir do grupo; 

 Coopera com os trabalhos em sala. 
 

 A quarta e última etapa é a análise dos casos relevantes da turma. É o 

momento de ter uma visão geral do aluno, conhecê-lo como pessoa e como 

estudante. Não centrar essa análise apenas na constatação de problemas 

comportamentais e sim considerar os vários fatores que influenciam a aprendizagem 

como as dificuldades conceituais e ou cognitivas, a metodologia e os instrumentos 

de avaliação utilizados, as relações que se estabelecem na sala de aula, os 

encaminhamentos para atendimentos em sala de apoio, sala de recursos 

multifuncionais, profissionais especializados como fono/ neuro/psico e seu contexto 

de vida. Ao levar em consideração esses dados, surgem ações concretas com vistas 

às mudanças necessárias. 

 Ao pensar em processo educativo, as ações devem ser estabelecidas para 

atender as necessidades apontadas no diagnóstico das turmas, onde todos são 

responsáveis por colocá-las em prática. Na análise dos casos relevantes de não 

aprendizagem, o esforço é o de pesquisar as causas e o porquê das atitudes dos 

alunos, realizando os encaminhamentos necessários. Portanto essa análise... 

[...] torna complexa a prática educativa e exige competência e discernimento 
para analisar cada situação, daí a importância de um Conselho. Compete 
aos professores reunidos em conselho fazer as devidas distinções e propor 
e assumir, quando for o caso, diferentes ações, atitudes para ajudar na 
solução daquilo que, no momento, se apresenta como necessidade de cada 
aluno, naquela turma em que estuda. (CRUZ, 2005, p.41) 

 

 A partir dos fundamentos e experiências relatados até então, encontrados na 

revisão bibliográfica subsidiada em autores específicos, vale ressaltar que apesar 

das possibilidades que a teoria define como ação do conselho de classe, de modo 

geral a dinâmica dessa instância apresenta-se fragilizada, a relação entre os 

participantes, por vezes também se apresenta presa a convenções e ao 

desempenho de atos obrigatórios, então o envolvimento orgânico poderá não 

acontecer. Dessa forma, a reunião do Conselho de Classe acaba se tornando um 

processo de finalização para as ações realizadas no período. 



Metodologia  

 

A elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica na escola foi a primeira 

etapa do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. Dada a sua relevância 

foi o direcionador das próximas atividades do Programa, anunciando o contexto da 

pesquisa, a problematização, os objetivos, a metodologia, informando e 

expressando a intencionalidade da ação.  

Amparada em um referencial teórico e metodológico, fundamentou as idéias 

dos diferentes pesquisadores que estudaram sobre o tema proposto do qual resultou 

a construção do Material Didático na forma de Unidade Didática, organizada em 

quatro unidades de estudo, cujo objetivo foi o de identificar e propor aos professores 

e pedagogos subsídios teóricos e práticos para avaliar a atuação do Conselho de 

Classe e repensar sobre as ações pedagógicas praticadas no contexto escolar 

através das discussões proporcionadas pelo objeto de estudo dessa pesquisa. 

 Para a consecução desses objetivos optamos pela pesquisa bibliográfica por 

entender que essa modalidade de pesquisa trata do levantamento, seleção e 

documentação da bibliografia já publicada sobre o assunto com o objetivo de colocar 

o pesquisador em contato direto com o material disponível e que permitiu o 

aprofundamento e ampliação dos pressupostos teóricos em autores que discutem a 

temática em questão. Na revisão de literatura fez-se necessário ainda a pesquisa 

documental por meio da análise da legislação vigente, que auxiliou na compreensão 

da legalidade da instância e nas atribuições que lhes são inerentes.  

Assim, nas quatro unidades de estudo destacamos sua relevância pelo 

princípio da Gestão Democrática, evidenciando ainda as Origens Históricas do 

Conselho de Classe, as Orientações da SEED quanto à legalidade e normatização e 

por fim, uma reflexão sobre sua Operacionalização, com destaque para a pesquisa 

de CRUZ (2011). Para dar conta do proposto, essas quatro unidades elaboradas se 

articularam em torno do objeto de estudo.  

A implementação desse projeto na escola ocorreu no período de março a 

maio do ano de dois mil e treze, por meio de estudos orientados com a participação 

de pedagogos e professores da rede estadual e também de escola conveniada. Com 

uma carga horária de trinta e duas horas, distribuídas em oito encontros de quatro 

horas, permitiu um aprofundamento teórico-prático referente à temática investigada 



pelo objeto de estudo devidamente sistematizado com o título O Conselho de Classe 

como espaço de reorganização do trabalho pedagógico.  

 Na primeira unidade de estudo a discussão girou em torno da Gestão 

Democrática. Acerca desse aspecto político-pedagógico na escola, Cruz (2011) 

acentua as seguintes problemáticas referentes ao âmbito escolar:  

[...] como educar para a participação, entendida como construção conjunta, 
sem um espaço sistemático para o debate franco e aberto sobre a ação dos 
sujeitos envolvidos no processo educativo? Como educar para a liberdade 
contentando-se apenas com espaços eventuais e controlados quando 
alguém detém o poder na escola? Como ter uma sociedade democrática, 
sem participação e sem mecanismos organizados que criem a cultura da 
participação? (Cruz, 2011) 

 

Tais afirmações vêm de encontro ao que queremos salientar, pois para que 

os princípios democráticos sejam praticados na escola, esta deve ter como 

prioridade a ação coletiva além de estar aberta ao diálogo, à reflexão e 

principalmente à participação da comunidade. 

 Na segunda unidade de estudos os textos versaram sobre as origens 

históricas e a inserção da prática do Conselho de Classe no sistema educacional 

bem como dos pressupostos teóricos que embasam as considerações sobre essa 

instância colegiada. Também apresentamos algumas questões para debate.  

Observa-se que no dia a dia da escola é comum ouvir dos professores relatos sobre 

alunos sem compromisso, desanimados física e mentalmente, não querem pensar, 

alguns chegam a dormir na sala durante as aulas, são apáticos ou agitados, não se 

envolvem e outras descrições parecidas. O que fazer com essa realidade? Como os 

professores podem colocar o aluno a favor do ensino e da aprendizagem? No 

Conselho de Classe, quais encaminhamentos podem orientar ações para a 

superação destes problemas? 

 Nesse sentido, o grupo de estudos apontou possibilidades para que os 

educadores, coletivamente desenvolvam hábitos de estudo, pesquisa e investigação 

sobre questões presentes no cotidiano da escola e tenham condições de planejar 

encaminhamentos que possam contribuir para minimizar os problemas que afetam o 

contexto escolar especialmente com relação ao processo ensino-aprendizagem. 

Na terceira unidade de estudo, após passar pela gestão democrática e pela 

origem e implantação do Conselho de Classe no sistema educacional, revisitamos 

as Orientações da SEED quanto à legalidade e normatização dos Conselhos. Nesta 

perspectiva cabe lembrar que o próprio Projeto Político-Pedagógico nos remete a 



determinações que geralmente estão de acordo com as políticas educacionais do 

momento. Entretanto, o cotidiano escolar sinaliza que as concepções internalizadas 

na atuação de cada professor se manifestam de acordo com a sua formação 

pessoal e acadêmica, que por sua vez refletem naturalmente no seu fazer 

pedagógico. Portanto, é imprescindível que o professor não só tenha conhecimento 

destes documentos base, como também os utilize para formar o alicerce de seu 

fazer pedagógico. Diante disso, se confirma que o agir do professor não é neutro de 

intenções. Para esclarecer estas questões citamos Dalben, que afirma: 

[...] Processos de formação de professores devem considerar a importância 
da reflexão da prática, porque seria ela que permitiria ao professor criar 
novas possibilidades de práticas e novos conhecimentos sobre elas. As 
relações sociais teriam chances de se redefinirem, porque a reflexão 
coletiva passa a ser elo fundamental. Em decorrência disso, reações mais 
solidárias, cooperativas e coletivas seriam desenvolvidas, exigindo uma 
reorganização do trabalho da escola e da sala de aula. (Dalben, 2004, p.89) 

 

Garcia (1992, apud Dalben, 2004, p. 88) considera a “reflexão na ação” o 

melhor instrumento de aprendizagem e de formação, pois permite ao profissional se 

colocar perante a realidade de maneira flexível e aberta, fazendo entender que a 

transformação da educação escolar só será possível a partir da auto-reflexão dos 

sujeitos envolvidos. O ato de refletir por escrito, traçar metas/ações, possibilita a 

criação de um espaço para que a reflexão sobre a prática ultrapasse a simples 

constatação. É possível voltar à prática desenvolvida para compreendê-la melhor e 

ter parâmetros para analisar o que se faz, pois: 

 Para o professor, o Conselho de Classe deverá apontar elementos para uma 
reflexão contínua sobre a criação de novos instrumentos de trabalho;. 

 Para o aluno, será um instrumento de consciência, conquistas, dificuldades e 
possibilidades para o investimento na tarefa de aprender. 

 Para a escola possibilitará definir prioridades e localizar quais aspectos das ações 
educacionais demandam maior apoio.  
 

As discussões propostas a partir do objeto de estudo pesquisado apontam 

que além das práticas concretas do dia a dia, torna-se necessário buscar apoio em 

textos e documentos orientadores, assim, o verdadeiro sentido do Conselho de 

Classe pode ser resgatado, revisto, redefinido e garantir que a escola assuma sua 

função social, visto que o Conselho de Classe tem como finalidade a reflexão sobre 

a ação pedagógica dos seus participantes, numa perspectiva de transformação. 

 

 



Considerações Finais 

 

Após o estudo e reflexão sobre o Conselho de Classe a partir da pesquisa 

bibliográfica que permitiu aprofundamento e ampliação dos pressupostos teóricos, 

pela metodologia reflexiva para fundamentar as práticas relacionadas com o 

Conselho de Classe e ainda pela pesquisa documental para a análise da legislação 

vigente, fica evidente que a reorganização dessa instância colegiada significa um 

avanço para a organização do trabalho pedagógico, dando-lhe um caráter mais 

eficaz e coerente.  

No entanto, conforme Pizoli (2009), para que haja mudanças efetivas com 

relação à superação do fracasso, baixo rendimento ou evasão e repetência, é 

necessário que as mudanças realizadas no campo das concepções estejam 

acompanhadas de alterações no campo da materialidade. Entende-se que é através 

da participação de todos os envolvidos no processo educativo bem como nas 

decisões da escola, que se configura a materialização da gestão democrática, 

também discutida neste trabalho, a qual oportuniza a formação de sujeitos críticos e 

participativos.  

A organização do trabalho pedagógico não se dá de forma isolada no interior 

da escola. Está intrinsecamente ligada à organização econômica e política da 

sociedade e com a aprendizagem de todos os alunos (Frigotto 2005, in Pizoli, 2009), 

portanto não depende apenas de ações pontuais realizadas no ambiente escolar. 

 O Conselho de Classe deve primar pela autenticidade na busca do melhor 

resultado para os alunos. As informações levantadas nas reuniões devem ser 

analisadas buscando sempre soluções pedagógicas com vistas à aquisição do 

conhecimento sendo a ação/reflexão/ação o melhor instrumento de aprendizagem. 

 Foi consenso entre os participantes do grupo de estudos que a dinâmica do 

Conselho de Classe não acontece conforme previsto na legislação. Assim sendo, 

percebem que os membros desse conselho têm responsabilidades sobre a 

coerência do mesmo, pois a discussão da auto-avaliação dos envolvidos com aquela 

turma, a análise diagnóstica, a proposta de ação individual e coletiva e a análise dos 

casos relevantes se perdem, dando lugar à discussão unilateral: o aluno, suas notas 

e seu comportamento.  

 Esperamos ter contribuído para a efetivação dos Conselhos de Classe com 

práticas isentas de burocracia e exclusão. Esperamos também ter cumprido o 



propósito anunciado no Projeto de Intervenção que é fortalecer o Conselho de 

Classe para que de fato se torne o espaço de reorganização da prática pedagógica, 

entretanto consideramos ser necessário que novas pesquisas aconteçam a respeito 

do espaço conselho de classe, que novas estratégias sejam pensadas e colocadas 

em prática dando continuidade na busca de melhorias para o fazer pedagógico, visto 

que, a este espaço é atribuído grande responsabilidade na transformação do 

processo educativo. 

 Os escritos deste trabalho não representam nenhuma inovação na literatura 

da área, mas são atuais, visto que a fragilidade do Conselho de Classe ainda tem 

sido uma constante em muitas escolas da rede podendo sim estimular o surgimento 

de outras questões que contribuam para ampliar a compreensão das mudanças no 

Conselho de Classe formuladas a partir de necessidades apontadas. Não se teve a 

pretensão de discutir o certo ou o errado, mesmo porque este é um espaço para 

discutir o processo de ensino e aprendizagem e como o processo é fruto de um 

conjunto de situações, a perspectiva é a de desvelar os entraves que interferem na 

ação pedagógica e consequentemente na dinâmica da democratização e 

socialização do conhecimento. 
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