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Resumo: A pesquisa sobre a avaliação escolar, especificamente sobre o Conselho de Classe, é o 
foco deste artigo. A vivência no meio escolar e pesquisas diversas têm demonstrado que essa 
instância avaliativa não tem cumprido seu papel de promover a reflexão coletiva para a reorientação 
das ações pedagógicas, servindo antes como mais um instrumento de exclusão e estigmatização de 
alunos. Por meio de revisão bibliográfica e de uma metodologia qualitativa de pesquisa, com o uso de 
instrumentos como questionários, notas de campo e documentos da escola, procuramos discutir e 
refletir sobre a função que tem assumido o Conselho de Classe, bem como sobre as concepções de 
avaliação presentes nos processos avaliativos praticados na realidade educacional pesquisada. A 
importância do estudo está em contribuir para o debate sobre a avaliação escolar, em especial na 
instância do Conselho de Classe, na direção da melhoria do ensino e da aprendizagem, pela 
redefinição de seu escopo nos processos avaliativos, para o fim último de sucesso escolar dos 
alunos. 
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1 Introdução 

 As funções que o Conselho de Classe tem assumido na escola e as 

concepções de avaliação reveladas em seus procedimentos são as questões que 

originaram este trabalho. Na realidade escolar estudada, também nos preocuparam 

as dimensões e os aspectos que devem ser considerados como parâmetros para um 

acompanhamento responsável da ação educacional desenvolvida. 

A necessidade de se revisitar o tema Conselho de Classe final está em que 

ele continua sendo um tribunal de última instância no processo avaliativo. Temos 

constatado que nem mesmo os Conselhos bimestrais têm assumido o caráter 

diagnóstico e formativo indicado nos documentos oficiais para os processos de 

avaliação.  

Os encontros pedagógicos ensejados pelo Conselho têm servido para que os 

professores ratifiquem com os colegas as sentenças sobre determinados alunos, 

imperando a concepção de que se forem mal em todas ou na maioria das 

disciplinas, o problema passa a ser única e exclusivamente dos alunos e nunca do 
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professor. Contudo, se não atingem a média para aprovação tão somente em uma 

disciplina, o professor responsável por ela preocupa-se em providenciar meios para 

que o aluno seja aprovado.  

O Conselho de Classe tem servido como um momento de catarse coletiva, 

em que os docentes compartilham os problemas de comportamento e aprendizagem 

dos alunos. No entanto, nota-se a ausência de questionamento dos professores em 

relação à sua própria ação pedagógica, pois as causas dos problemas detectados 

nos alunos que não aprendem são atribuídas a problemas cognitivos, psicológicos, 

familiares e outros, cujas soluções estariam fora do alcance das atribuições da 

escola. Assim, ao projetar o problema para além dos muros escolares, mesmo sem 

o devido preparo para emitir suas conclusões, os educadores geram um 

apaziguamento de suas consciências (MATTOS, 2005, p. 218). 

Nesse contexto, a proposta desta pesquisa é de analisar e discutir o papel do 

Conselho de Classe e as concepções de avaliação presentes na ação educacional. 

Dessa forma, tencionamos levantar discussões no contexto da avaliação, a partir de 

uma pesquisa qualitativa, especificamente em relação ao Conselho de Classe, no 

caminho de reestabelecer a função dessa instância, enquanto espaço de diagnóstico 

e de realimentação da ação pedagógica, em conformidade às finalidades 

investigativa e formadora da avaliação. 

Para a consecução do objetivo maior de redefinir a finalidade do Conselho de 

Classe para a melhoria do ensino e da aprendizagem e consequente sucesso 

escolar dos alunos empreendemos, além da análise bibliográfica, uma pesquisa 

qualitativa em nossa escola de atuação. Para isso, coletamos dados, por intermédio 

de questionários, notas de campo e documentos escolares, sobre as percepções 

expressas pelos professores a respeito do Conselho de Classe e de avaliação 

escolar. A partir da imersão das discussões da bibliografia em cotejo com os dados 

levantados, levantamos reflexões sobre os processos avaliativos empreendidos na 

escola de implementação da pesquisa, para a compreensão da função exercida pelo 

Conselho de Classe. 

Acreditamos que o empreendimento desta discussão ajuda na construção do 

conhecimento sobre a instância avaliativa Conselho de Classe, no sentido de propor 

a retomada do propósito educacional para o qual foi criado, como visto, o de espaço 

de reflexão coletiva sobre todo o fazer pedagógico da escola, não apenas do 

desempenho discente.  



 

2  Percurso teórico 

2.1 Perspectiva histórica do Conselho de Classe 

Esteban (2003, p.52), ao estudar a história da Pedagogia, coloca que a 

avaliação escolar com base no sistema de notas apareceu no século XIX e se de 

nominava “exame”. Mas, na segunda metade do século XX, recebeu o nome de 

teste, para assumir caráter mais científico. Em momento posterior, chamou-se 

avaliação, termo possuidor de acepção mais acadêmica. Em certo sentido, o que se 

chama até hoje de avaliação, conforme a autora, é um substituto do antigo “exame”, 

pelas características que mantém. 

Como temos constatado na bibliografia e na realidade escolar, no percurso 

histórico da avaliação, ela tem se dado em consonância ao uso de provas e exames, 

o que representa um desvio de sua finalidade. Em lugar de servir ao processo de 

construção de melhoria no ensino e de resultados satisfatórios de aprendizagem, 

virou um meio de classificar e determinar a vida escolar do educando. Como 

consequência, tem representado uma forma de poder e não de subsídio à 

construção da aprendizagem.  

Esteban (2003) considera que, no século XX, uma política neoliberal de 

restringir o acesso à educação, em um processo de exclusão social e cultural, 

incutiu a ideologia de que a avaliação é parte integrante da ação educativa, quando 

na realidade ela se revela elemento de controle do indivíduo e da sociedade como 

um todo.  

O Conselho de Classe surgiu na França, no ano de 1945, quando se 

propunha um trabalho interdisciplinar com turmas experimentais. Mas o conceito 

somente aportou no Brasil em 1958, embora em 1932 já existissem indícios dessa 

prática no ideário pedagógico brasileiro, a partir do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova (DALBEN, 1995). 

Contudo, segundo Dalben (1995), a expansão oficial de Conselho de Classe 

iniciou-se pela Lei 5.692/71, com a influência tecnicista na escola, gerada pelo 

domínio capitalista na economia e pelo autoritarismo vigente no sistema político. Por 

isso, supomos que o Conselho de Classe traz desde suas origens as contradições 

do momento histórico em que foi oficializado na lei educacional, em incoerências 

presentes na dicotomia da relação entre a teoria e a prática. Como temos 

observado, dada a tendência de continuidade dos procedimentos escolares, que 



criam raízes e se solidificam na cultura das instituições de ensino, essas 

contradições têm mantido sua solidez até os dias atuais. 

Conforme lembra a mesma autora, no contexto de compartimentação das 

disciplinas escolares, o Conselho de Classe teria como função reintegrar a estrutura 

fragmentária da escola, que, em um contexto mais amplo, espelhava a divisão 

técnica do trabalho. Pretendia-se então articular harmonicamente as diversas partes 

para promover uma avaliação global do processo educativo (DALBEN, 1995). 

 

2.2 Os fundamentos legais do Conselho de Classe 
 

De acordo com o Caderno de apoio para elaboração do regimento escolar 

(PARANÁ, 2007), o Conselho de Classe constitui uma instância do trabalho escolar 

destinada a analisar o processo de ensino e de aprendizagem, com o objetivo de 

deliberar sobre as alternativas de intervenção para a realimentação desse processo 

para a garantia do sucesso da aprendizagem. 

Segundo o documento norteador, na elaboração de seu regimento escolar, as 

escolas devem garantir que o Conselho de Classe aconteça em duas ocasiões: o 

pré-conselho, feito com toda a classe, coordenado por um pedagogo ou professor 

representante da turma, e Conselho de Classe Integrado, com a presença de 

diretores, pedagogos, professores e, de modo facultativo, de alunos e pais 

(PARANÁ, 2007). 

A quantidade de reuniões durante o ano letivo não está regulamentada, mas 

nas propostas de elaboração de calendários, a SEED prevê a realização de quatro, 

um em cada final de bimestre, aos sábados. Porém, podem ser realizados ordinária 

e extraordinariamente, conforme a necessidade surgida. 

 Segundo o Caderno (PARANÁ, 2007), o caráter fundamental do Conselho de 

Classe é o de ser momento de reflexão sobre a aprendizagem dos alunos e sobre o 

trabalho pedagógico realizado, em que se deve examinar a relação entre o que a 

instituição de fato realiza e o contido no Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola, para, quando da detecção de desvios, proceder-se à correção de rumos. 

Outra pertinência do Conselho é resolver responsavelmente pela aprovação 

ou retenção dos alunos (PARANÁ, 2007), o que, como temos constatado, tem sido 

sua função mais enfatizada na escola. 

Em suma, da forma como legalmente se configura, o Conselho de Classe é o 

espaço oficial para o debate claro e aberto sobre os saldos da ação educativa, 



prevendo inclusive a autoavaliação institucional, a identificação de necessidades, a 

reorganização dos planos de trabalho de todos os profissionais, bem como 

mudanças gerais na organização escolar para a consecução de seus objetivos. 

 

2.3 Conselho de Classe e avaliação escolar 

Como assinala Vasconcellos (2005), a lei determina que a avaliação não 

assuma caráter classificatório, mas sirva para subsidiar a construção da 

aprendizagem, incorporando os resultados obtidos, em um processo contínuo e 

cumulativo. Porém, como se tem visto, a avaliação, em vez de acompanhar o 

processo educacional, passou a ser, para os alunos e a instituição escolar, o 

objetivo final do processo, ou seja, o famoso “estudar para passar” (p. 32). 

Conforme reporta Dalben (1995), atendendo ao objetivo fundamental da Lei 

5.692/71, de atendimento individualizado das potencialidades do aluno, o Conselho 

de Classe foi implantado com uma função avaliativa em sua essência, para obter a 

visão global do aluno, rumo ao mencionado objetivo. Na perspectiva visada, 

 

O Conselho de Classe teria como papel fundamental dinamizar o processo 
de avaliação por intermédio da riqueza das análises múltiplas de seus 
participantes, e estruturar os trabalhos pedagógicos segundo essas análises 
coletivas, permitindo-se um fazer coletivo (DALBEN, 1995, p.112). 

 
Como percebemos, o cunho avaliador do Conselho está sempre presente, 

acrescendo-se seu grande mérito de promover a articulação dos diversos 

segmentos da escola, que assumem como objeto de análise o processo de ensino, 

centro de todo o trabalho escolar. A visão de conjunto e a percepção de como está 

se dando o projeto pedagógico fazem do Conselho um espaço privilegiado na 

organização da ação educativa. Especificamente pela possibilidade de promover 

transformações nas relações fragmentadas e autoritárias no processo educacional. 

Pressupõe-se, e acatamos essa premissa, que as possibilidades de acertos são 

maiores, quando se colocam diferentes visões sobre o aluno ou sobre os processos 

escolares como um todo. 

Porém, como observamos, a instância Conselho de Classe não tem 

conseguido promover essa desejável articulação, o que aponta para a necessidade 

de se repensar sua ações. Sabemos o quanto é difícil realizar mudanças, porque 

elas exigem que o professor repense sua postura sobre avaliação e tome uma 



posição. Na verdade, o professor tem que fazer uma opção política em servir à 

reprodução do estado de coisas ou à transformação da sociedade. 

Sob essa perspectiva, Caldeira (2000) lembra que, em qualquer instância de 

ensino, a avaliação está sempre conectada a um conceito teórico, que norteia a 

proposta de ensino em curso. Por isso, a avaliação não é um meio ou um fim em si 

mesma e está longe de uma neutralidade conceitual; está norteada  por uma teoria 

explícita ou implícita na ação pedagógica. Por conseguinte, a atividade avaliativa 

segue um modelo teórico de sociedade, de homem e de educação, manifesto na 

teoria e no ensino que se faz. 

Depreendemos, assim, que o estatuto político e epistemológico do processo 

de ensinar e aprender em que se dá a avaliação mostra seu vínculo com dado 

modelo teórico, carregado de intenção e que não é somente um procedimento 

técnico. No decurso da avaliação pedagógica, o professor interpreta e constrói 

sentidos para a avaliação escolar, produzindo conhecimentos e representações 

sobre avaliação e sobre seu próprio papel no processo, embasados em suas 

concepções, vivências e conhecimentos. Como complementa Sordi (2001), uma 

avaliação vem embebida de intenção, que revela quem é professor e como ele 

interpreta os fatos pedagógicos, a partir de um juízo de valor e de uma determinada 

visão de mundo e de educação. 

Cientes de que o professor confere sentidos à avaliação, indagávamos sobre 

as concepções pedagógicas subjacentes aos momentos avaliativos na realidade 

escolar de que tratamos nesta proposta, visto que, evidentemente, ela tem seus 

reflexos na condução do Conselho de Classe. 

 

3 Metodologia da pesquisa 

 O grupo de sujeitos informantes da pesquisa foi constituído de professores e 

equipe pedagógica do Colégio Estadual Professora Maria José Balzanelo Aguilera - 

Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, do Município de Londrina-PR. Os 

questionários foram respondidos por dois professores e dois pedagogos, os quais 

denominamos de Informantes 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 

 Em relação às metodologias qualitativas de pesquisa, estas se contrapõem à 

posição epistemológica positivista, usada para as Ciências Naturais, baseada em 

amostragens e quantificação. Conforme colocam Lüdke e André (2012, p.13), ao 

discutirem métodos de pesquisa em educação, as abordagens qualitativas vêm 



ganhando espaço nas pesquisas sobre as realidades educacionais, pelo potencial 

demonstrado pela pesquisa etnográfica para o estudo das questões ligadas à 

escola. 

 Até o início da década de 70, a etnografia era uma técnica de pesquisa usada 

quase que apenas por antropólogos e sociólogos. Porém, pesquisadores da 

Educação notaram seu potencial para as questões educacionais, cujos fenômenos 

não podem ser inteiramente compreendidos somente com dados quantitativos. 

Dessa forma, adotaram essa nova linha de investigação, de cunho qualitativo, 

chamada de antropológica ou etnográfica (LÜDKE e ANDRÉ, 2012). 

 Quando se trata de pesquisa-ação, além do uso de entrevistas e 

questionários, alguns pesquisadores costumam valer-se de técnicas antropológicas, 

como a observação participante, os diários de campo, histórias de vida e outras 

(THIOLLENT, 2012).  

 No caso desta pesquisa, de inspiração qualitativa, pretendia-se recolher 

dados indicativos das percepções expressas pelos professores a respeito do 

Conselho de Classe e de avaliação escolar. Para essa finalidade, de intervenção na 

realidade educacional estudada, elaboramos um questionário para o processo de 

coleta de dados sobre Conselho Escolar, para a discussão ora empreendida. 

 Conforme a estrutura do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), a 

implementação ocorreu no 3º período, no 1º semestre de 2013. Propusemos aos 

professores e pedagogos da escola um grupo de estudos sobre avaliação e 

Conselho de Classe. Devido a contingências diversas e incompatibilidades de 

horários, tivemos a adesão de apenas quatro colegas. No primeiro encontro, 

expusemos os objetivos da intervenção, adiantando seus principais tópicos e, em 

quatro encontros subsequentes, discutimos questões relativas à avaliação escolar e 

Conselho de Classe. No último encontro, pedimos que respondessem o 

questionário, instando para que expusessem sem receios seus pensamentos sobre 

a temática, garantindo-lhes o anonimato. 

 O questionário elaborado consta de nove questões discursivas e três de 

múltipla escolha. A quase totalidade das questões versa sobre o Conselho de 

Classe; apenas uma trata diretamente da concepção sobre avaliação.  

 O procedimento de tratamento dos dados baseou-se na análise de conteúdos 

das respostas aos questionários, com vistas a captar a perspectiva dos professores 

sobre os assuntos Conselho de Classe e avaliação. 



 

4 Análise e discussão dos dados: a pesquisa na realidade escolar 

Na análise dos dados, focalizamos momentos que julgamos mais 

representativos para as discussões sobre Conselho de Classe e avaliação. No 

decorrer deste ano letivo, acompanhamos também os Conselhos de Classe 

bimestrais; as notas tomadas durante a observação servirão de complementação 

dos dados. 

A primeira questão do questionário versa sobre a função do Conselho de 

Classe, na visão do professor. Três dos quatro professores informantes expressam a 

posição de que o Conselho serve para discutir o processo de ensino e 

aprendizagem como um todo, para buscar soluções e aprimorar o trabalho 

pedagógico. Ou seja, não só os alunos, mas a ação pedagógica deve ser 

reconsiderada e devem ser feitas as intervenções adequadas, quando necessário. O 

professor informante 1 (Inf.1), no entanto, afirma que o objetivo é discutir os 

problemas dos alunos. Em suas próprias palavras: 

“é o momento em que se reúne o coletivo para discutir e analisar o processo 
ensino-aprendizagem dos alunos e outros aspectos relacionados ao aprendizado do 
aluno” (Inf.1). 

 

A segunda pergunta versa sobre o tipo de informação que é registrada no 

Conselho e, novamente, três do quatro professores colocam dados relativos ao 

aluno, incluindo nota, grau de interesse, comportamento, faltas e disposição em 

fazer tarefas e trabalhos. Apenas o Informante 4 (Inf.4) diz que o tipo de informação 

é aquela que possibilita melhorar o desempenho da escola no percurso do ensino e 

aprendizagem. 

Quanto à questão 3, sobre a conveniência ou não de se divulgar os 

resultados do Conselho de Classe, a totalidade dos professores informantes 

concorda que os resultados sejam expostos, para que os pais tomem ciência e 

façam sua parte na educação dos filhos, como sintetiza o Informante 3: 

“Sim, os resultados são divulgados para os responsáveis e concordo com a 
divulgação, pois a responsabilidade de um bom desempenho desse aluno não cabe 
somente à escola, mas também à família” (Inf.3). 

 
Perguntados sobre os principais assuntos tratados no Conselho de Classe, os 

docentes colocam: “vida social” (Inf.1); “desempenho do aluno” (Inf.2); aluno, mas 



“fogem ao foco” (Inf.3); comportamento do aluno, necessidade de “exames clínicos” 

e ensino-aprendizagem (Inf.4). Transcrevemos na íntegra a resposta do Inf.4: 

“Geralmente são tratados assuntos em relação ao comportamento de cada 
aluno, verificando se é preciso fazer exames clínicos. E o mais comum, que é em 
relação ao ensino e aprendizagem” (Inf.4) 

 
Nas observações in loco dos Conselhos verificamos que predomina mesmo o 

foco no aluno. Sem negar a possibilidade e a importância de os docentes ajudarem 

os pais na detecção de distúrbios nos alunos com dificuldades de aprendizagem ou 

de comportamento, lembramos que essa patologização do comportamento acaba 

por remeter as soluções para outras instâncias (médicas, psicológicas), que nada 

têm a ver com a escola. Ou seja, o problema, em último caso, é algum distúrbio do 

aluno que não se ajusta à escola.  

Vale mencionar que o Conselho de Classe, principalmente o final, é um 

momento em que os professores já estão bem desgastados, após corrigirem e 

somarem notas e trabalhos de todas as turmas. Acrescente-se o número de alunos, 

cuja situação precisa-se resolver, em tempo limitado. A nosso ver, tudo se soma 

para que o Conselho acabe sendo apenas para deliberar que passa e quem reprova, 

ou seja, exige-se uma “praticidade” nas decisões. Como coloca o professor Inf.1: 

 “Durante a realização do Conselho de Classe é um momento muito 
desgastante, pois discute-se (sic) assuntos que fogem ao âmbito escolar, como, por 
exemplo, a vida social (Inf.1). 

 

Entenda-se, por “vida social”, conforme clarificamos com o professor, a 

situação social do aluno, como determinante de seu comportamento e resultados na 

aprendizagem. O desgaste, na visão do professor, deve-se à divagação pouco 

criteriosa sobre esses fatores, os quais não levam a nada e demandam muito tempo. 

As maiores dificuldades enfrentadas no Conselho de Classe, assunto da 

questão número 5, na visão dos docentes informantes, são: “busca do consenso e 

conversas paralelas” (Inf.1); “tempo curto” (Inf.2); “pressa dos docentes, fuga ao 

foco” (Inf.3); desconforto em “aprovar ou reprovar” (Inf.4). A respeito desse último 

item, transcrevemos a resposta do professor: 

“Final de ano, quando temos que ‘aprovar’ ou ‘reprovar’ aluno, há situações 
em que os professores discordam um do outro, ficando um clima de desconforto 
entre os colegas (Inf.4).” 

 

A questão 06 refere-se aos pontos positivos do Conselho de Classe, 

remetendo à escola de atuação do professor. Quanto a isso, em resumo, as 



respostas do professores foram: possibilita “reflexões” (Inf.1); Identificação de 

“distúrbios, transtornos de aprendizagem e deficiências dos alunos” (Inf. 2); reunião 

de todos, “no dia a dia não acontece” (Inf.3), e “ponderar, evitar injustiças” (Inf.4). 

Chamou-nos a atenção, mais uma vez, a referência à procura de transtornos nos 

alunos, conforme a transcrição completa da resposta do Inf.2: 

“Para mim é o de auxiliar na identificação de alunos com possíveis distúrbios, 
transtornos de aprendizagem ou deficiências” (Inf.2). 

 

Essa resposta pode remeter à noção de que os problemas comportamentais e 

os resultados insatisfatórios na aprendizagem podem estar ligados a problemas 

diversos com os alunos. Não se questionam os problemas pedagógicos ou a 

necessidade de mudança do trabalho da escola em relação a esses alunos. Em 

outras palavras, a escola não pode fazer muito por esses educandos. Conforme 

entendemos, transparece a visão de que problemas “médicos ou psicológicos” têm 

de ser encaminhados às instâncias competentes, pois não compete à instituição 

escolar resolvê-los. 

Transcrevemos também a fala do professor informante 4, para reflexão: 

“Podemos ponderar e refletir se o aluno tem condições de frequentar o ano 
seguinte; isso faz com que não cometamos injustiças.” 

 
Aqui o professor focaliza o fato de que a decisão de aprovar ou reprovar o 

aluno vai ser resultado de uma ponderação pelos professores de todas as 

disciplinas. Em outros termos, essa decisão ponderada por todos vai evitar que a 

responsabilidade de “passar” ou reprovar um aluno fique nas mãos de um só. Nessa 

visão, a decisão coletiva, pesando vários fatores, tende a ser mais justa. 

A pergunta 07 toca numa questão polêmica, que diz respeito ao Conselho de 

Classe participativo. Nela perguntamos sobre quem deve participar do Conselho. 

Nesse aspecto, os professores assim se manifestaram: “Corpo docente, direção e 

equipe pedagógica” (Inf.1); “Professores, direção, representantes de alunos de pais 

e de funcionários” (Inf. 2); “Somente o corpo docente, equipe e diretores” (Inf.3); 

“Sabemos que deve ser professores, equipe, pais e alunos”.  

Por estar relacionada à questão 07, colocamos também as respostas à 

questão 08, assim formulada: “O que você acha da participação de alunos no 

Conselho de Classe?”, ao que os professores responderam: “só atrapalha, sem 

maturidade (...) críticas destrutivas aos professores”(Inf.1); “importante (...) dão 



pistas de como aprendem melhor” (Inf.2); “Não (...) sem maturidade” (Inf.3); “Não (...) 

causa constrangimento ao professor para analisá-lo” (Inf. 4).  

Apenas o Informante 2 coloca a ideia de que os alunos poderiam “dar pistas 

de como aprendem melhor”. Os demais foram bem taxativos em afirmar a 

inconveniência da participação dos alunos. De fato, ao refletirmos sobre o Conselho 

de Classe dentro da limitação de tempo em que ele é realizado, assim como em 

relação ao volume de trabalho representado pelas decisões sobre a vida escolar de 

todos os alunos, acreditamos, de fato, que a participação dos alunos, de pais ou 

representantes de ambos, seria realmente impraticável na atual configuração de 

Conselho. Essa participação exigiria reestruturação do calendário para dar mais 

tempo para as reuniões do Conselho e, principalmente, como vimos, alteração na 

visão dos professores a respeito de um Conselho de Classe ao menos mais 

participativo. Desse modo, as opiniões dos professores deixam transparecer uma 

visão incompatível com uma maior democratização do Conselho de Classe.  

Por sua vez, a questão 09 pede que o professor marque a palavra que mais 

bem descreve a Conselho de Classe na forma como ele tem sido praticado em sua 

escola de atuação, colocando as alternativas “aprovação”, “reprovação” e 

“diagnóstico e reorientação da ação pedagógica”. Três docentes assinalaram 

“aprovação” e um marcou “diagnóstico (...)”. Essa escolha pode se relacionar à 

resposta dada pelo Informante 4, na última questão (12), quando demos espaço às 

palavras adicionais dos professores: 

“Conselho de classe no início do ano é um meio de verificar o comportamento 
dos alunos, os encaminhamentos que devem ser feitos, as dificuldades encontradas. 
Já no final do ano é um meio para aprovar o aluno, pois nós estamos numa 
realidade em que não pode haver tantas reprovações; isso faz com que a educação 
não seja de qualidade, como é visto e provado na Prova Brasil, ENEM e outras” 
(Inf.4). 

 
Como se depreende da fala do professor parece haver injunções mais 

amplas, as quais são determinantes na forma de condução do Conselho de Classe. 

Há uma preocupação com os resultados numéricos da escola, uma vez que 

sabemos que grandes números em repetência e principalmente em evasão não são 

desejáveis pelos governos, os quais preferem sempre divulgar dados educacionais 

positivos. A fala do professor revela que essa pressão pelos números tem sua 

influência nos resultados do Conselho de Classe. Por outro lado, fica subjacente a 



noção de que um certo número de reprovação seria um índice de qualidade, uma 

vez que o discente não seria aprovado sem saber os conteúdos. 

Também relacionado a isso, o professor informante 1 nos fala a respeito da 

diferença entre os Conselhos bimestrais e o final: 

“A realização do conselho de classe durante os bimestres é importante, pois 

cada professor pode refletir e trocar informações sobre o desenvolvimento de cada 

aluno. O momento do conselho de classe final é desgastante, por ser  a palavra final 

 da vida do aluno. Durante muito tempo tenho realizado muitas reflexões sobre esse 

tema polêmico, aprovar ou não o aluno, é um peso que levamos para vida, o que 

desgasta na realidade é trabalhar novamente com o aluno aprovado em CC e o 

mesmo falar que passou e muito pior é de não realizar e não aproveitar a chance 

que os professores lhe deram”. 
 

Desse modo, visualizamos que muitos são os dilemas enfrentados pelo 

professor em relação ao Conselho de Classe, que abrangem desde exigências 

numéricas das políticas públicas até a realidade de sua sala de aula. Neste caso, 

exceto com alunos formandos, geralmente ele próprio terá de trabalhar com o aluno 

novamente no ano seguinte e assim arcar com as consequências das decisões do 

Conselho, entre elas a de lidar com alunos “ingratos”. 

Na questão 10, propusemos que o professor assinalasse a palavra que mais 

bem descrevesse o tipo de avaliação revelada no Conselho de Classe de sua escola 

de atuação. As alternativas eram “exame”, “medida”, “classificação” e “qualitativa”. 

Três professores marcaram “classificação” e um marcou “medida”. A nosso ver, isso 

pode apontar para a percepção do docente de que o Conselho tem servido para 

classificar os alunos nas categorias bom/mau e que a avaliação procura medir o 

quanto o aluno aprendeu para que se possa decidir pela aprovação/reprovação.  

Por outro lado, a vivência  no meio escolar e as notas de campo durante as 

reuniões do Conselho de que participamos como observadores nos indicaram que a 

concepção de avaliação contínua é aquela em que o professor fragmenta a 

avaliação em várias momentos e atividades, de modo a dar todas as “chances” 

possíveis ao aluno. Trata-se de uma somatória, mas é difícil precisar, e não é o foco 

deste estudo, se essas tomadas avaliativas distribuídas em diferentes momentos do 

percurso de ensino-aprendizagem assumem algum caráter diagnóstico ou formativo, 

na realimentação do processo, como pressupõem as recomendações para a 

avaliação das Diretrizes Estaduais (PARANÁ, 2008). 



Concluindo, na questão 11, pedíamos que os professores marcassem até 3 

alternativas que representassem as funções do Conselho de Classe em sua 

realidade escolar. As alternativas eram: 

(      ) Excludente e estigmatizador de alunos 

(      ) Momento de autocrítica pedagógica 

(      ) Busca de soluções para os problemas pedagógicos 

(      ) Promotor do fracasso escolar 

(      ) Análise subjetiva de alunos 

(      ) Análise criteriosa da vida escolar do aluno 

(      ) Inclusivo e respeitador das diferenças 

(      ) Integrador da prática pedagógica como um todo 

(      ) Avaliação fragmentada 

(      ) Avaliação do trabalho da escola como todo 

           

Como cada um podia marcar até 3 alternativas, tivemos um total de 12 marcações, 

assim distribuídas: 

Opções marcadas Total de marcações 

Excludente e estigmatizador de alunos 1 

Busca de soluções para os problemas pedagógicos 3 

Promotor do fracasso escolar 1 

Análise subjetiva de alunos 3 

Análise criteriosa da vida escolar do aluno 3 

Avaliação fragmentada 1 

 

As opções marcadas nos apontam para alguma fragilidade detectada no 

instrumento questionário. Desponta a necessidade de discussão com os professores 

a respeito de suas escolhas, uma vez que, conforme pudemos constatar são 

assinaladas, pelos mesmos professores, opções que parecem contraditórias. Assim, 

para a maior eficácia do instrumento, o ideal seria que realizássemos uma entrevista 

com os professores, com base em suas respostas ao questionário, conversando 

sobre suas declarações e escolhas, para clarificar alguns pontos. Da mesma forma, 

poderíamos esclarecer para eles o real objetivo das questões colocadas, caso 

tivessem alguma dúvida. Mas essa complementação de coleta de dados não foi 



possível na limitação de tempo que tivemos para a intervenção na escola. No 

entanto, serve de ressalva para a necessidade de uso de múltiplos instrumentos de 

coleta de dados, para que se dê conta de maneira mais confiável dos problemas da 

realidade educacional em suas várias dimensões.  

Por exemplo, como poderemos conciliar o empate (3 marcações para cada) 

das opções “Análise subjetiva de alunos” e “Análise criteriosa da vida escolar do 

aluno”? Podemos entender que há momentos em que a análise é subjetiva e outros 

em que ela é criteriosa? Ou uma análise subjetiva também pode ou deve ser 

criteriosa, se é que ela é admissível? Ou ainda “análise subjetiva” e “análise 

criteriosa” não constituem conceitos divergentes para os professores? Realmente, 

isso só poderia ser resolvido por meio do retorno aos professores, podendo a 

entrevista em cima dos dados coletados, gravada ou não, ser um instrumento 

adicional para os esclarecimentos. Dadas as limitações temporais referidas, 

pretendemos aperfeiçoar os instrumentos para pesquisas futuras. 

 

5 Considerações Finais 

 Nossa incursão na realidade escolar indica que o Conselho de Classe 

continua sendo espaço de julgamento do aluno, com apreciações subjetivas e pouco 

criteriosas, mas as questões pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem 

ainda são deixadas à parte. Porém, nos esquivamos de responsabilizar os 

professores pelo problema quando percebemos que vários fatores determinam a 

configuração do Conselho de Classe dessa maneira. Entre eles incluem-se as 

condições de trabalho do professor, o tempo destinado à realização dos Conselhos, 

o número de alunos por turma e as cobranças por resultados numéricos das 

políticas educacionais. Dessa forma, o professor realiza o que consegue, dadas as 

circunstâncias. 

 Porém, enquanto educadores, não podemos duvidar da nossa capacidade de 

buscar mecanismos para a organização e implementação de ações pedagógicas 

que tornem o Conselho de Classe prático e produtivo, não apenas um espaço de 

apresentação de notas e comportamentos de alunos. A nosso ver, essa instância 

deve estar articulada à visão de avaliação diagnóstica e formativa, servindo para a 

reorientação da pedagogia praticada pelos professores. 

De modo geral, como vimos pela tomada qualitativa em nossa realidade 

escolar, o Conselho de Classe não é um momento muito apreciado pelos docentes, 



sendo os problemas mais destacados a falta de objetividade nas avaliações, o 

tempo curto, a dispersão, a falta de foco e a grande responsabilidade na 

aprovação/reprovação de alunos.  

Por outro lado, percebemos que os professores já possuem um referencial de 

como o Conselho de Classe deveria funcionar, mas as condições impostas pelo 

formato dessas reuniões, assim como pela tradição escolar nos apontam a 

necessidade de grande mudança de concepções e práticas. No Conselho de Classe, 

tal como ele tem acontecido, conforme pudemos vislumbrar, estão subjacentes, e 

bem camuflados, os mecanismos de controle e exclusão social e de poder 

imperantes na sociedade, que já estavam presentes no momento de sua proposição 

a partir da implantação da Lei 5.692/71. 

Isso nos leva à reflexão de como se instalam as tradições escolares e de 

como é difícil mudar rituais que se cristalizam na escola. Ou seja, ao adotar e 

perpetuar formas consolidadas de agir, os atores escolares passam a servir, quase 

sempre acrítica e inconscientemente, à manutenção dos mecanismos ideológicos 

referidos de controle e exclusão social, estando eles mesmos inseridos em jogos de 

poder, seja em relação aos alunos, aos colegas, aos superiores ou às políticas 

governamentais. 

Contudo, a atuação dos educadores na transformação dessa realidade exige 

uma análise crítica da própria ação e a tomada de consciência dos mecanismos 

subjacentes a esse fazer. Sem alguém não pode fazer um trabalho cego,  reprodutor 

e injusto, esse alguém é o educador; caso contrário, estará assumindo que a escola 

serve apenas para reproduzir a sociedade tal como ela se apresenta e sua atuação 

não fará diferença. Isso significa que o professor assuma que, na escola e fora dela, 

ele faz política o tempo todo. 

Em conclusão, resta lembrar a necessidade de refinamento dos instrumentos 

para as pesquisas educacionais. Sendo uma realidade humana, uma atividade 

social, os problemas educacionais precisam ser abordados em várias dimensões e 

isso demanda o aprimoramento dos instrumentos de pesquisa. Muitas vezes, como 

ficou demonstrado, os dados coletados necessitam ser ratificados ou esclarecidos 

pelos sujeitos da investigação, o que pode demandar a aplicação de instrumentos 

complementares. Isso se faz necessário para que se possa dar conta dos problemas 

da realidade educacional de forma confiável e refletir sobre os encaminhamentos de 

soluções adequadas.  



 

Referências  

CALDEIRA, Anna M. Salgueiro. Avaliação e processo de ensino aprendizagem. 

Presença Pedagógica, Belo Horizonte, v. 3, p. 53-61, set./out. 1997. 

 

 

CALDEIRA, Anna M. Salgueiro. Ressignificando a avaliação escolar. In: ______. 
Comissão permanente de avaliação institucional: UFMG-PAIUB. Belo Horizonte: 
PROGRAD/UFMG, 2000. p. 122-129 (Cadernos de Avaliação, 3). 
 
 
DALBEN, Â. I. L. de F. Trabalho escolar e conselho de classe. Campinas: 
Papirus, 1995. 
 
 
DEMO, Pedro. Teoria e prática da avaliação qualitativa. Temas do 2º Congresso 

Internacional sobre Avaliação na Educação. Curitiba, Paraná, 2004. p.156-166. 

 

 

DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas e reformas da Educação 
Superior. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
 
ESTEBAN, M. T.(org.). Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2003. 
 
 
ESTEBAN, Maria T. Pedagogia de Projetos: entrelaçando o ensinar, o 
aprender e o avaliar à democratização do cotidiano escolar. In: SILVA, J. F.; 
HOFFMANN, J.; ESTEBAN, M. T. (orgs.) Práticas avaliativas e aprendizagens 
significativas: em diferentes áreas do currículo. 3.ed. Porto Alegre:Mediação, 2004. 
p. 81-92. 
 
 
HADJI, Charles. A Avaliação desmistificada. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

 

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando 

conceitos e recriando a prática. Salvador: Malabares - Comunicação e Eventos, 

2003. 

 

 

LÜDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: EPU, 2012. 

MATTOS, Lúcia G. de. O conselho de classe e a construção do fracasso escolar. 

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 215-228, maio/ago. 2005. 



 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Caderno de apoio para elaboração 
do regimento escolar. Curitiba, 2007. Disponível 
em:<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/diaadia/diadia/arquivos/File/escola/Regim
ento%20Escolar.pdf >. Acesso em: 25 set. 2013. 
 
 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares de Ciências 

para a Educação Básica. Curitiba: SEED, 2008. Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br. Acesso em: maio 2012.  

 

 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – 

entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

 

 

SAUL, Ana Maria. Avaliação emancipatória: desafio à teoria e à prática da 

avaliação e reformulação de currículo. São Paulo: Cortez, 1988. 

 

 

SORDI, Mara Regina L. de. Alternativas propositivas no campo da avaliação: por 

que não? In: CASTANHO, Sérgio; CASTANHO, Maria Eugênia (orgs.). Temas e 

textos em metodologia do ensino superior. Campinas, SP: Papirus, 2001. 

 

 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2012. 
 
 
VASCONCELLOS, C. dos S. Avaliação: concepção dialética-libertadora do 
processo de avaliação escolar. São Paulo: Libertad, 2005. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/

